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

£¹czyæ ludzi

Connect people
Dokonujemy konsekwentnie kolejnego kroku szerszego otwarcia naszego kwartalnika na
wspó³pracê miêdzynarodow¹ z nadziej¹ na intensyfikacjê takiej wspó³pracy w polskiej edukacji
ustawicznej. Z przyjemnoci¹ informujemy o wspó³pracy i patronacie EAEA  Europejskie Stowarzyszenie Kszta³cenia Doros³ych (European Association for Education of Adults). To du¿a europejska federacja zrzeszaj¹ca 114 organizacji z 41 krajów. Trzeba przypomnieæ, ¿e polskie instytucje: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszenie Owiatowców Polskich, Stowarzyszenie
Owiatowe Sycyna, Instytut Technologii Eksploatacji  PIB zosta³y wprowadzone do EAEA
przez Niemiecki Zwi¹zek Uniwersytetów Ludowych jeszcze za przewodnictwa Michaela Samlowskiego. Znaczne wsparcie uzyskalimy od polskiego przedstawicielstwa DVV kierowanego
wczeniej przez dr Norberta Gregera, a od kilku lat przez pani¹ prof. Ewê Przybylsk¹. St¹d
w numerze specjalny rozdzia³ o EAEA, sylwetka jej prezydenta Jánosa Totha i wiele informacji
o projektach, konferencjach, wydawnictwach. Otwarcie polskich instytucji potwierdza informacja
o wielkim miêdzynarodowym projekcie TEACH  Kszta³cenie specjalistów edukacji doros³ych
w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wy¿szym, kierowanym przez prof. Ewê Przybylsk¹ w Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. Efektem którego s¹ opracowane i wydane w 7 jêzykach modu³owe programy studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych o specjalnoci edukacja doros³ych.
Zamieszczamy tradycyjnie artyku³y o dobrych praktykach edukacji doros³ych, tym razem we
Francji i Tajlandii.
W rozdziale Spo³eczeñstwo informacyjne podejmujemy wybrane aspekty e-learningu, doradztwa zawodowego i dostêpu do informacji. Wydaje siê, ¿e w naszym kraju aktualnie dokonuje siê
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istotne przyspieszenie rozwoju e-learningu  jako samodzielnej formy kszta³cenia i coraz czêciej
obecnej w tradycyjnych formach w coraz wiêkszej liczbie uczelni.
Jako wybitnego owiatowca przedstawiam prof. Danutê Cichy  pedagoga o ogromnym dorobku, zw³aszcza w edukacji biologicznej, rodowiskowej i wczesnoszkolnej, a jednoczenie cz³owieka przyjaznego ludziom i otwartego na wspó³pracê krajow¹ i miêdzynarodow¹.
Nasze miêdzynarodowe otwarcie podkrelaj¹ informacje o konferencjach naukowych o jak¿e
znamiennych tytu³ach: Uczyæ siê nowego, Kszta³towaæ przysz³oæ, £¹czyæ ludzi oraz Zjednoczeni
w ró¿norodnoci.
Zapraszam do nastêpnego numeru, gdzie przedstawimy artyku³y o edukacji doros³ych w Republice Federalnej Niemiec, edukacji zawodowej w Szwajcarii, a tak¿e analizê finansowania edukacji doros³ych. Szczególnie polecam rozdzia³ o dokszta³caniu pracowników.
prof. dr hab. Henryk BEDNARCZYK

6

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 2/2006

Ewa PRZYBYLSKA
Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ

Równoæ kobiet i mê¿czyzn w perspektywie
nowych kultur uczenia siê doros³ych

Equality of women and men from a perspective
of new learning cultures
S³owa kluczowe: edukacja doros³ych, równoæ kobiet i mê¿czyzn  nauczanie  kultura nauczania.
Key word: Adult education  equality of women and men  teaching  learning culture.
Summary
The author informs about new systems and methods of learning that equalise chances for women
and men in different areas of social and economical life. This article also presents the program
A woman and the profession, that aim is to promote women in technical professions, craft and
informatics branch.

Gender Mainstreaming
Gender mainstreaming od wielu lat stanowi jeden z politycznych priorytetów Unii Europejskiej. Wyra¿a siê d¹¿eniem do w³¹czania problematyki równoci p³ci do wszystkich strategii i sfer
dzia³ania spo³ecznego, politycznego i ekonomicznego na etapie planowania, wdra¿ania, monitorowania i ewaluacji ogólnej polityki w tym zakresie. Gender mainstreaming obliguje wszystkich
partnerów spo³ecznych do przestrzegania zasad równoci p³ci, nakazuje by wszelkie rozstrzygniêcia prawne, programy i decyzje podejmowane w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej by³y
oceniane pod k¹tem zapewnienia równych szans kobietom i mê¿czyznom.
Dotychczasowe osi¹gniêcia polityki europejskiej w zakresie realizacji zasady gender mainstreaming nie s¹ imponuj¹ce. Tak¿e cele sformu³owane podczas V Miêdzynarodowej Konferencji
Edukacji Doros³ych UNESCO w Hamburgu w 1997 roku: eliminacja nierównego traktowania
kobiet i mê¿czyzn, stereotypów ról p³ci oraz rozwój pedagogiki partycypacyjnej, wra¿liwej na
problematykê zwi¹zan¹ ze spo³ecznymi rolami p³ci1 , s¹ dalekie od urzeczywistnienia.
1

CONFINTEA V, Hamburg 1997.
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Zasada gender mainstreaming winna byæ realizowana na ró¿nych poziomach, jednak w wiêkszoci krajów europejskich ogranicza siê do poziomu wspólnotowego. Tylko nieliczne kraje poczyni³y efektywne kroki na p³aszczyznach regionalnych i lokalnych i wdro¿y³y zasadê gender
mainstreaming do poszczególnych obszarów ¿ycia spo³ecznego. Jako przyk³ad dobrej praktyki
mo¿e pos³u¿yæ austriacki system opieki zdrowotnej, w którym od kilku lat przestrzeganie równoci p³ci jest monitorowane. Gender Mainstreaming w systemie opieki zdrowotnej ukierunkowany
jest na system opieki zdrowotnej jako miejsce pracy i promocji karier zawodowych oko³o 165 tysiêcy kobiet pracuj¹cych w tym sektorze; z 78% udzia³em kobiet zawody zwi¹zane z medycyn¹ s¹
typowymi zawodami kobiecymi, podlegaj¹cymi, jak i wiele innych obszarów zawodowych, hierarchizacji i segmentaryzacji pod wzglêdem kryterium p³ci. Gender Mainstreaming oznacza
tak¿e w³¹czenie perspektywy p³ci do wszystkich dziedzin systemu opieki zdrowotnej i pobudzenie wra¿liwoci wszystkich gremiów decyzyjnych na ró¿nice wynikaj¹ce z p³ci2. Aktywne dzia³ania elit politycznych, na rzecz równego statusu p³ci, mo¿na od lat obserwowaæ tak¿e w Republice Federalnej Niemiec. Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki zainicjowa³o i sfinansowa³o, na
przestrzeniu ostatniego dziesiêciolecia, wiele obszernych projektów, maj¹cych na celu wyrównanie szans i mo¿liwoci kobiet i mê¿czyzn w ró¿nych obszarach ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego
i politycznego. Miêdzy innymi wdro¿ono kompleksowy program Kobieta i zawód, który ma na
celu u³atwienie kobietom dostêpu do najbardziej atrakcyjnych zawodów i wspieranie ich karier w
dziedzinach zdominowanych przez mê¿czyzn. Program ukierunkowany jest przede wszystkim na
promocjê kobiet w zawodach technicznych, w rzemiole, w bran¿y informatycznej i tych ga³êziach gospodarki, które wymagaj¹ wykszta³cenia akademickiego na kierunkach matematycznofizycznych i przyrodniczych. Ogó³em w ostatniej dekadzie zrealizowano setki projektów modelowych, wpisuj¹cych siê w politykê gender mainstreaming. Powsta³y specjalne programy przygotowuj¹ce kobiety do sk³adania egzaminów mistrzowskich przed izbami rzemielniczymi, gospodarczymi i przemys³owymi. Opracowane pod k¹tem promocji kobiet bazy danych i strony internetowe, a tak¿e CD-ROM-y i gry komputerowe, zachêcaj¹ uczennice szkó³ rednich do zainteresowania siê zawodami technicznymi. ladem Stanów Zjednoczonych co roku organizowany jest tzw.
Girls Day, w którym dziewczêta w wieku 1015 lat odwiedzaj¹ przedsiêbiorstwa i instytuty badawcze, opieraj¹ce swoje projekty na najnowoczeniejszych technologiach. Dziesi¹tki niemieckich uniwersytetów i szkó³ wy¿szych oferuj¹ studia informatyczne przeznaczone wy³¹cznie dla
kobiet. Bogata jest równie¿ oferta studiów podyplomowych dla kobiet. W Hanowerze od 2000
roku dzia³a Miêdzynarodowy Uniwersytet Kobiet. Odrêbne programy rz¹dowe wspieraj¹ kariery
naukowe kobiet na uniwersytetach i w instytutach badawczych. Dysponuj¹ funduszami dla kobiet
naukowców na drodze do profesury. Przyk³ady niemieckich dobrych praktyk mo¿na by przytaczaæ
bez koñca, niemniej efekty podejmowanych dzia³añ wydaj¹ siê niewspó³mierne do nak³adów i nie
napawaj¹ optymizmem. Szczególnie dalekie od urzeczywistnienia polityki równouprawnienia kobiet
i mê¿czyzn jest szkolnictwo wy¿sze, w którym w dalszym ci¹gu rysuje siê silny podzia³ na mêskie
i ¿eñskie kierunki studiów.

2

L. Boltzmann (red.), Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2005. Wien 2005.
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Tak¿e niemiecka edukacja doros³ych nie mo¿e dotychczas poszczyciæ siê rozwi¹zaniem problemu defaworyzacji kobiet. Opublikowana w 2006 roku praca naukowa demaskuje na bazie badañ empirycznych dominuj¹ce w dalszym ci¹gu w sektorze edukacji doros³ych zasady i regu³y
sprzeczne z polityk¹ gender mainstreaming4. Dowodzi, ¿e mimo znacznego ju¿ obecnie zasobu
wiedzy na temat p³ci, edukacja i programy kszta³cenia doros³ych ignoruj¹ ró¿nice p³ci i powielaj¹
stereotypy na temat spo³ecznego funkcjonowania kobiet i mê¿czyzn. Ponadto, te dziedziny edukacji, które stanowi¹ tradycyjn¹ domenê kobiet, pozostaj¹  mimo publicznej odpowiedzialnoci za
edukacjê doros³ych i zobowi¹zania do urzeczywistnienia gender mainstreaming  edukacj¹ drugiej klasy. Przyk³adowo, edukacja zdrowotna i edukacja ogólna nie dorównuj¹ pod wzglêdem
standardów jakoci edukacji zawodowej, zdominowanej przez mê¿czyzn. Kontynuowana jest asymetria miedzy prywatnoci¹ a sfer¹ publiczn¹. W tej pierwszej ulokowane s¹ wszystkie te dzia³ania edukacyjne, które wspomagaj¹ funkcjonowanie cz³owieka w ¿yciu prywatnym. Druga sfera to
obszar edukacji zawodowej, obszar zdominowany przez mê¿czyzn i promuj¹cy przede wszystkim
mê¿czyzn.

Nowe kultury uczenia siê
W europejskich dyskusjach na temat przysz³oci edukacji doros³ych coraz czêciej s¹ artyku³owane postulaty tworzenia nowych kultur uczenia siê. S¹ one konsekwencj¹ zarówno wizji
politycznych, jak i uwarunkowañ ekonomiczno-gospodarczych oraz wyzwañ przysz³oci, zawartych, m.in. w Strategii Lizboñskiej. Rozwój nowych kultur uczenia siê jest koniecznoci¹
w sytuacji, gdy Europa myli powa¿nie o budowaniu spo³eczeñstw kszta³c¹cych siê ustawicznie,
gdy myli powa¿nie o sprostaniu konkurencji innych kontynentów i pokojowym, przyjaznym wspó³¿yciu wszystkich narodów. Wy³ania siê pytanie, czy nowe kultury uczenia siê bêd¹ sprzyjaæ realizacji gender mainstreaming? Pytanie to ma zasadnicze znaczenie zarówno w kontekcie demokratyzacji ¿ycia w Europie, jak i jej rozwoju ekonomicznego, którego wa¿nym czynnikiem s¹ kwalifikacje kobiet i mê¿czyzn.
Nowe kultury uczenia siê sta³y siê synonimem wiata przysz³oci, w którym obywatele 
ucz¹ce siê podmioty, maj¹ wszelkie warunki ku temu, by efektywnie i bez nadmiernego wysi³ku
uczyæ siê wszêdzie, gdzie przebywaj¹, pracuj¹, odpoczywaj¹; uczyæ siê o ka¿dej porze, uczyæ siê
tego, co w ¿yciu jest im najbardziej przydatne. Ta futurystyczna wizja przysz³oci bazuje na przekonaniu, ¿e jednostka rozumie wagê edukacji ca³o¿yciowej, posiada zdolnoæ sterowania sw¹ karier¹ edukacyjn¹ i otrzymuje wszelkie mo¿liwe wsparcie, by jej dzia³ania sta³y siê jak najbardziej
owocne. Przecie¿ prawo cz³owieka do nauki przez ca³e ¿ycie poci¹ga za sob¹ obowi¹zek publiczny w zakresie zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z tego prawa.
Literatura przedmiotu oferuje bogate spektrum definicji nowych kultur uczenia siê. Akcentuj¹ one ró¿norodne aspekty ca³o¿yciowego, zintegrowanego wycinka rzeczywistoci, jakim jest
zbiorowy twórczy dorobek historyczny, spo³eczny, strukturalny, ideologiczny, materialno-techniczny oraz behawioralno-psychiczny w sferze edukacji ca³o¿yciowej.
Poszczególne definicje nowych kultur uczenia siê k³ad¹ akcent b¹d to na polityczne lub
instytucjonalne warunki ramowe, b¹d na metody, za pomoc¹ których s¹ realizowane procesy
uczenia siê lub te¿ na te struktury, które wspieraj¹ procesy uczenia siê. Ich wspóln¹ cech¹ jest
postrzeganie ca³o¿yciowego uczenia siê osób doros³ych jako zjawiska ca³kowicie zintegrowanego
4

A. Venth, Gender-Porträt Erwachsenenbildung. Bielefeld 2006.
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z pozosta³ymi obszarami aktywnoci spo³ecznej, stanowi¹cego immanentn¹ czêæ ludzkiego ¿ycia.
W tej perspektywie dominacjê traci szko³a oraz instytucje kszta³cenia ustawicznego, za na znaczeniu zyskuje jednostka, która  wspomagana przez wiat zewnêtrzny  staje siê podmiotem
ucz¹cym siê i steruj¹cym sw¹ karier¹ edukacyjn¹. St¹d te¿ w kontekcie nowych kultur uczenia siê
jest mowa nie o edukacji, nie o kszta³ceniu ustawicznym, lecz o uczeniu siê jednostek, które
w najwiêkszym stopniu zostaj¹ obarczone odpowiedzialnoci¹ za rozwój indywidualnych kompetencji, a w konsekwencji za w³asny ¿yciowy sukces lub pora¿kê.
Analiza definicji5 oraz wi¹¿¹cych siê z nimi wyobra¿eñ o nowych kulturach uczenia siê pozwala na wyszczególnienie kontekstów, które w przysz³oci z³o¿¹ siê na ca³okszta³t duchowego
i materialnego dorobku spo³eczeñstwa w sferze edukacji, a mianowicie:
T³o normatywno-psychologiczne procesów uczenia siê
Stosunek spo³eczeñstwa do uczenia siê bêdzie kszta³towany przez treci, wzory, idee i symbole, ho³duj¹ce edukacji jako immanentnej wartoci ¿ycia. Psychika i osobowoæ jednostek bêd¹
predysponowaæ je do indywidualnego planowania i sterowania karierami edukacyjnymi. Uczenie
siê przestanie byæ ¿mudnym wysi³kiem, który ma prowadziæ do uzyskania wiadectwa b¹d certyfikatu, stanie siê natomiast wartoci¹ wype³niaj¹c¹ i wzbogacaj¹c¹ ludzkie ¿ycie.
Uwarunkowania spo³eczno-polityczne
Klimat spo³eczny bêdzie sprzyja³ rozwojowi wiedzy. Normy, wzory, wartoci oraz modele
uczenia siê bêd¹ kreowane przez politykê pañstwa i wielu partnerów spo³ecznych. Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie bêdzie traktowane nie tylko jako prawo, ale i jako obowi¹zek ka¿dego obywatela.
Perspektywa uczenia siê przez ca³e ¿ycie nada³a nowy wymiar debacie o prawach i obowi¹zkach
w owiacie, która wydawa³a siê zakoñczona wraz z wprowadzeniem obowi¹zku szkolnego. ¯adna
zbiorowoæ nie mo¿e dzi prze¿yæ, jeli zbyt liczna grupa jej cz³onków nie sprosta wyzwaniu, by
uczyæ siê przez ca³e ¿ycie6 .
Rozwój regionalny i lokalny
Nierozerwalnym elementem krajobrazu otaczaj¹cego cz³owieka stan¹ siê ró¿norodne instytucje, wspieraj¹ce indywidualne kariery edukacyjne. rodowisko bêdzie ród³em dostarczaj¹cym
impulsów i otwieraj¹cym mo¿liwoci. Jego si³a, tkwi¹ca w atrakcyjnoci i dostêpnoci ofert, bêdzie ponadto przejawiaæ siê poprzez kulturow¹ specyfikê regionu i adekwatnoæ ofert do potrzeb
jednostki.
Wymiar instytucjonalny
Instytucje wspieraj¹ce ucz¹cych siê obywateli bêd¹ rozpocieraæ przed nimi nowe, nie ograniczone miejscem ani czasem mo¿liwoci komunikacji i zdobywania wiedzy. Jako otwarte centra
edukacji ca³o¿yciowej bêd¹ pe³niæ funkcje w zakresie: informacji, poradnictwa, reklamy, marke5

6

Literatura niemieckojêzyczna zawiera szereg definicji nowych kultur uczenia siê. Por. m.in.: H. Siebert, Theorien für
die Praxis. Studienhefte für Erwachsenenbildung. Bielefeld 2004; I. Schüßler., Ch.M. Thurnes, Lernkulturen in der
Weiterbildung. Studientexte für Erwachsenenbildung. Bielefeld 2005; S. Dietrich, M. Herr (wyd.), Support für Neue
Lehr- und Lernkulturen. Bielefeld 2005; E. Schlutz, Lernkulturen. Frankfurt/M. 1999.
E. Nuissl, Ambivalenzen, w: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (wyd.), Zeitschrift für Erwachsenenbildung
III/2005, s. 3.
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tingu na potrzeby kszta³cenia ustawicznego, sporz¹dzania programów i materia³ów, kwalifikowania personelu, zagwarantowania zasobów zewnêtrznych, koordynacji wspólnych projektów, gwarancji jakoci i ewaluacji. Stowarzyszone w sieci z innymi instytucjami stan¹ siê miejscem kreowania nowych idei i innowacyjnych dróg edukacyjnych.
Przeobra¿enia w strukturze grup docelowych
Wraz ze wzrostem wiadomoci spo³ecznej o koniecznoci uczenia siê przez ca³e ¿ycie zwiêkszy siê zapotrzebowanie ró¿nych rodowisk na edukacjê. Ponadto, struktura gospodarki, rynku
pracy, globalna konkurencja i nowo kreuj¹ce siê obszary aktywnoci obywatelskiej spowoduj¹
powstanie nowych grup spo³ecznych zagro¿onych wykluczeniem. Sprostanie oczekiwaniom spo³ecznym w zakresie edukacji staje siê jednym z podstawowych wyzwañ przysz³oci.
Otwartoæ organizacyjno-przestrzenna
Instytucje bêd¹ kreowaæ przede wszystkim p³aszczyznê komunikacji i wspó³pracy. Na równi
z uczeniem siê formalnym traktowane bêd¹ nieformalne i incydentalne formy uczenia siê. W ¿yciu
prywatnym, w czasie wolnym od pracy, na stanowisku pracy, przy ka¿dej sposobnoci cz³owiek
bêdzie mia³ okazjê do uczenia siê i zdobywania nowych kompetencji.
Dydaktyka edukacji ca³o¿yciowej
Zwyciê¿y formu³a: wiêcej uczenia siê  mniej nauczania. Tradycyjna dydaktyka zostanie
zast¹piona bardziej efektywnymi metodami, wykorzystuj¹cymi nowoczesne technologie lub przez
nie wspieranymi. Niemniej jednak, wyznacznikiem nowej kultury dydaktycznej nie bêdzie wy³¹cznie stosowanie w procesach nauczania-uczenia siê digitalnych mediów, umo¿liwiaj¹cych swobodê w zakresie doboru miejsca i czasu uczenia siê. Uczenie stanie siê procesem na wskro
interdyscyplinarnym i partycypacyjnym. Du¿¹ rolê bêd¹ w nim odgrywaæ  obok aran¿acji rodowiska (miejsca, czasu i mediów), tak¿e kompetencje osób ucz¹cych siê, ich zdolnoæ samosterowania procesami edukacyjnymi oraz kompetencje osób, wspieraj¹cych procesy uczenia siê.

Czy nowe kultury uczenia siê bêd¹ szans¹ na równoæ p³ci?
Na to pytanie brakuje dzi jeszcze jednoznacznych odpowiedzi. Jest na nie za wczenie. Wizja nowych kultur uczenia siê  choæ coraz bli¿sza pozostaje nadal w sferze projektowania, aczkolwiek stopieñ zaawansowania niektórych jej aspektów co najmniej w kilku krajach Europy  mo¿e
budziæ nadzieje, i¿ nowe kultury uczenia siê, konstruuj¹ce rzeczywistoæ spo³eczn¹, przestan¹ byæ
czynnikiem jednoczenie j¹ ograniczaj¹cym poprzez narzucanie mêskiego ³adu spo³ecznego, sankcjonuj¹cego nierównoæ p³ci. Teoretycznie uprzywilejowane traktowanie ja (ja jako osobistej
cechy jednostki, a nie definiowanej wed³ug mêskiego wiata) oraz indywidualistyczne podejcie
do ucz¹cego siê podmiotu  co bezsprzecznie stanowi istotê nowych kultur uczenia siê mo¿e doprowadziæ do tego, i¿ praktyki kulturowe i spo³eczne nie bêd¹ dyskryminowaæ tego co ¿eñskie ani
dzieliæ wiata na mêski i ¿eñski. Jeliby zawierzyæ wspó³czesnym stereotypom, przypisuj¹cym
mê¿czyznom si³ê, przebojowoæ, aktywnoæ, konsekwencjê i odwagê, kobietom za uleg³oæ, s³aboæ i biernoæ, czu³oæ i opiekuñczoæ, uczenie siê w przysz³oci sta³oby siê wy³¹cznie przywilejem mê¿czyzn. Bêdzie bowiem wymagaæ od ucz¹cego siê podmiotu wszystkich tych cech, które
tradycyjnie kojarz¹ siê z p³ci¹ mêsk¹.
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W konsekwencji analiza problematyki zwi¹zanej z rozwojem nowych kultur uczenia siê
i nabywaniem nowych kompetencji przez ucz¹ce siê podmioty demaskuje z ca³¹ jaskrawoci¹
paradoks kobiecej egzystencji: Kobietê zachêca siê do braku autonomii i indywidualnoci, a nastêpnie gani siê jej postawê jako niedojrza³¹ lub nawet patologiczn¹. Jeli za kobieta osi¹ga autonomiê, uwa¿a siê to za nienaturalne, gdy¿ mog¹ j¹ mieæ tylko mê¿czyni7. Nowe kultury uczenia
siê, które jednoznacznie zak³adaj¹ autonomiê, samodzielnoæ i odpowiedzialnoæ jednostki, mog¹
zatem faworyzowaæ mê¿czyzn niejako skazanych na posiadanie powy¿szych kompetencji, ale
mog¹ tak¿e przyspieszyæ proces psychologicznej emancypacji kobiet, zw³aszcza kszta³towania
nowej jakoci w kobiecym poczuciu w³asnej wartoci. Wielokrotnie udowodniono, i¿ kobiety,
które chodzi³y do szkó³ ¿eñskich, maj¹ nie tylko wiêksz¹ wiedzê, ale tak¿e wiêksze zaufanie do
siebie i dokonuj¹ pozytywnych samoocen . Takie szko³y stwarzaj¹ kobietom mo¿liwoæ prawdziwego uczestnictwa w kulturze i ods³aniania pozytywnych cech bez obawy, ¿e zostan¹ za nie
negatywnie ocenione8.
W debacie na temat nowych kultur uczenia siê, zw³aszcza nowoczesnej dydaktyki, na znaczeniu zyskuj¹ inspiracje przenikaj¹ce do edukacji doros³ych z konstruktywizmu. Konstruktywici
nie badaj¹ ró¿nic i podobieñstw miêdzy p³ciami, podkrelaj¹ natomiast wymóg pluralizmu we
wszystkich obszarach edukacji, ró¿norodnoci ofert, form i metod pracy. Wieloæ i ró¿norodnoæ
przemawiaj¹ niew¹tpliwie na korzyæ kobiet, które przyk³adowo w Polsce nie maj¹ dotychczas
mo¿liwoci wyboru alternatywnych instytucji edukacyjnych9 , realizuj¹cych ofertê dla kobiet, b¹d
z uwzglêdnieniem specyfiki ¿ycia i uczenia siê kobiet. Byæ mo¿e radykalna indywidualizacja
w sferze uczenia siê poci¹gnie za sob¹ zmianê instytucji spo³ecznych, zw³aszcza owiatowych
i doprowadzi do przekszta³cenia praktyk kulturowych. Konieczne jest tu wsparcie polityczne; nowe
kultury uczenia siê implikuj¹ aktywn¹ politykê spo³eczn¹. Rozwa¿my na przyk³ad ( ) sugestiê,
aby zapewniæ zinstytucjonalizowane sposoby skoordynowania pracy zarobkowej z ¿yciem rodzinnym. Oprócz zachwiania androcentryzmem taka zinstytucjonalizowana zmiana rozpoczê³aby
proces likwidowania granicy pomiêdzy mêskim wiatem pracy zarobkowej, a kobiecym wiatem
domu rodzinnego i opieki nad dzieæmi. Zmiana taka, poprzez danie kobietom dowiadczenia w³adzy i statusu, a mê¿czyznom dowiadczenia opieki nad innymi i s³u¿enia innym rozpocznie równie¿ likwidowanie polaryzacji to¿samoci i osobowoci10. Byæ mo¿e radykalna indywidualizacja
uczenia siê jako podstawowy wyznacznik politycznie forsowanych i promowanych nowych kultur
uczenia siê zaowocuje wiêkszym otwarciem siê dla kobiet przestrzeni fizycznych i psychicznych.
Na rzecz kobiet zdecydowanie przemawia fakt, i¿ uczenie siê w przysz³oci:
 nie bêdzie wi¹za³o siê ani z okrelonym czasem, ani miejscem (E-Learning, Blended Learning,
muzea, dom, miejsce pracy, odpoczynku, centra uczenia siê, uczenie siê sytuacyjne);
 aran¿acja rodowiska uczenia siê (wybór miejsca, rodków dydaktycznych etc.) bêdzie
w gestii jednostki;
 granice miêdzy prac¹, sfer¹ ¿ycia prywatnego a rozrywk¹ i aktywnoci¹ edukacyjn¹ stan¹ siê
p³ynne;
 tradycyjne nauczanie przestanie dominowaæ; uczenie siê bêdzie w wiêkszym stopniu wspierane indywidualnym poradnictwem, animacj¹ i tutoringiem;
 w centrum nauczania i uczenia siê pozostaj¹ treci, ale ich przekaz i przyswajanie bêdzie adekwatne do mo¿liwoci, potrzeb i zainteresowañ ucz¹cych siê jednostek.
7
8
9
10

E. Kaschak, Nowa psychologia kobiety. Podejcie feministyczne. Gdañsk 2001, s. 151.
Jak wy¿ej, s. 156.
Instytucje edukacji alternatywnej s¹ w RFN instytucjami edukacji kobiet.
Lipsitz Bem, Mêskoæ. Kobiecoæ. O ró¿nicach wynikaj¹cych z p³ci. Gdañsk 2000, s. 184.
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Pojêcie nowe kultury uczenia siê trudno jest uj¹æ w zwiêz³ej definicji. Ró¿norodnoæ podejæ wynika z ró¿nego wartociowania poszczególnych elementów przez badaczy tego zjawiska.
Konteksty i p³aszczyzny tworzenia nowych kultur uczenia siê przez pryzmat ich przydatnoci dla
realizacji polityki równouprawnienia p³ci nie stanowi³y dotychczas przedmiotu naukowych analiz
ani refleksji. Szczególnie dotkliwe braki wystêpuj¹ w sferze dydaktyki procesów nauczania  uczenia
siê, które  mimo i¿ postrzegane s¹ jako istotny element nowych kultur uczenia siê  nadal pozostaj¹ poza g³ównym nurtem rozwa¿añ naukowych. Niemniej jednak, pojawiaj¹ siê pierwsze prace,
koncentruj¹ce siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z rol¹ i znaczeniem miejsc uczenia siê w procesach edukacji ca³o¿yciowej. Szko³y, uniwersytety, zak³ady pracy i instytucje edukacji ustawicznej, ale tak¿e muzea i ogrody zoologiczne, rz¹dz¹ siê w³asnymi prawami. Maj¹ swoje cele, swoje
koncepcje marketingowe, swój image, swoje warunki pracy, struktury organizacyjne i kulturê komunikacji. Rozwijaj¹ w³asn¹ dynamikê, któr¹ w pe³ni odczuwaj¹ osoby nauczaj¹ce11. Problem
sprowadza siê zasadniczo do kwestii, na ile specyfika ró¿norodnych, poniek¹d dotychczas nie
odkrytych, potencjalnych, miejsc uczenia siê mo¿e zostaæ wykorzystana dla intensyfikacji procesów uczenia siê przez ca³e ¿ycie, wspieraæ te procesy, a przede wszystkim sprawiæ, by wysi³ek
konieczny do opanowania nowej wiedzy nie przerasta³ mo¿liwoci osób ucz¹cych siê.

Nowa kultura dydaktyki edukacji doros³ych
Potrzebny jest nowy model dydaktyczny edukacji doros³ych, respektuj¹cy fakt, i¿ w owiacie
mamy do czynienia z dwoma typami ludzi: typem mêskim i ¿eñskim, z którymi s¹ zwi¹zane pozosta³e cechy zmienne. Owa dydaktyka jako jeden z elementów nowych kultur uczenia siê nie mo¿e
zaistnieæ bez przeobra¿eñ w obrêbie pozosta³ych kontekstów, kszta³tuj¹cych nowe kultury uczenia
siê. Mo¿na jednak domniemaæ, ¿e postêp w zakresie dydaktyki nauczania i uczenia siê jest
w niektórych pañstwach europejskich bardziej prawdopodobny ani¿eli osi¹gniêcia na p³aszczyznach normatywnych, politycznych czy instytucjonalnych, które natrafiaj¹ na szereg ograniczeñ,
niezale¿nych od osób zaanga¿owanych w procesy kszta³cenia doros³ych. Tak¿e polityka gender
mainstreaming, z perspektywy kszta³towania nowych realiów edukacyjnych, nale¿y do tych kwestii, których urzeczywistnienie w praktyce edukacji doros³ych przysporzy jeszcze wiele trudnoci.
Równe traktowanie p³ci w dydaktyce edukacji doros³ych jest warunkiem dobrego samopoczucia wszystkich uczestników oraz osi¹gniêcia przez nich za³o¿onych celów. Nie jest odkryciem
wspó³czesnoci, i¿ atmosfera, w jakiej przebiegaj¹ procesy nauczaniauczenia siê, maj¹ zasadniczy wp³yw na wynik ca³ego procesu. W literaturze przedmiotu wystêpuje obecnie podzia³ ofert
edukacji doros³ych na te, których celem jest realizacja treci z zakresu problematyki p³ci, oraz na
pozosta³e oferty koedukacyjne, które pod wzglêdem merytorycznym dotycz¹ innych obszarów
¿ycia i wiedzy, jak przedstawia rys. 112.
W konstruowaniu nowoczesnej dydaktyki brane s¹ pod uwagê przede wszystkim ró¿nice
miêdzy p³ciami w sferze emocjonalnej i komunikatywnej oraz wszystkie te aspekty, które decyduj¹ o zachowaniu perspektywy gender w toku realizacji procesu dydaktycznego, pocz¹wszy od
diagnozy potrzeb poprzez wszystkie etapy tego procesu, a¿ po fazê ewaluacji.
11
12

N. Ekkehardl, Lernorte  Lehrorte, w: Zeitschrift für Erwachsenenbildung IV/2006, s. 3.
Por. K. Derichs-Kunstmann, Geschlechtsgerechte Didaktik. Begründungen, Dimensionen, Konsequenzen, w: Tübinger Institut für frauenpolitische Sozialforschung (wyd.), Geschlechter  Perspektiven  Wechsel. Impulse zur Bildungsdiskussion, Dokumentation zum Gender Fachkongress am 12. Juni 2002 in Stuttgart, s. 32.
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Rys. 1. Podzia³ ofert edukacji doros³ych (problematuka p³ci)

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych w niemieckiej edukacji doros³ych pad³o pytanie: Dlaczego
nie ma edukacji mê¿czyzn?13. Odpowied brzmia³a: Dlaczego mê¿czyni mieliby siê uczyæ? Aby
na to pytanie odpowiedzieæ, mê¿czyni musieliby zebraæ dowiadczenia na temat tego, co poza
zapewnieniem w³adzy, stanowi sens edukacji, jak chocia¿by dowiadczenie, ¿e: s³uchanie poucza;
 przyznanie siê do strachu przynosi ulgê, przyznanie siê do tego, ¿e siê czego nie potrafi
(w przypadku czynnoci wysoko notowanych przez samych mê¿czyzn) mo¿e byæ pomocne,
przyjemnie jest byæ sob¹, po¿yteczniejsza jest dyskusja ni¿ obra¿anie siê, nie ma nic przyjemniejszego ni¿ dobre samopoczucie14.
U podstaw wszelkich rozwa¿añ nad dydaktyk¹ respektuj¹c¹ ró¿nice p³ci le¿y przekonanie, ¿e
kobiety postrzegaj¹ siebie i innych z wiêksz¹ wra¿liwoci¹ ani¿eli mê¿czyni. S¹ bardziej otwarte
na dialog i potrafi¹ mówiæ o uczuciach i sprawach, które je w rzeczywistoci poruszaj¹. Komunikacja miêdzy mê¿czyznami ogranicza siê z regu³y do zagadnieñ, jak: sport, polityka, samochody
i kobiety, przy czym w tej ostatniej kwestii brakuje szczeroci. Mê¿czyni w edukacji doros³ych
korzystaj¹ tylko z tych ofert, które maj¹ wp³yw na ich zawodowe kariery lub wi¹¿¹ siê z konkretnym zami³owaniem, np. wêdkarstwem, majsterkowaniem lub fotografik¹. Dotychczas mierne efekty
przynosz¹ wszelkie inicjatywy edukacyjne, maj¹ce na celu:
 rozbudzenie wra¿liwoci mê¿czyzn na sygna³y ich cia³a i umys³u;
 zwiêkszenie gotowoci do intensywnej refleksji nad w³asnymi marzeniami, wyobra¿eniami
i wizerunkiem osób, odgrywaj¹cych w ich ¿yciu znacz¹c¹ rolê;
 ukazanie nowych perspektyw i alternatywnych wzorców postêpowania;
 poszerzenie horyzontów poprzez wskazanie na dowiadczenia i strategie ¿yciowe kobiet;
 poszukiwanie nowych metod uzdrawiania cia³a i umys³u;
 uwiadomienie mê¿czyznom ca³ego ciê¿aru mêskich biografii15.
Drugi wspomniany powy¿ej obszar dzia³añ, zmierzaj¹cych do równego traktowania p³ci, ma
charakter przede wszystkim instytucjonalny. Niemiecka literatura przedmiotu jest bogata w prace
E. Nuissl, w: H. Siebert: Theorien für die Praxis. Bielefeld 2004, s. 4445.
Tam¿e.
15
Por. E. Przybylska, System edukacji doros³ych w Republice Federalnej Niemiec. Radom 1999, s. 369.
13
14
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analizuj¹ce mo¿liwoci równego traktowania kobiet i mê¿czyzn we wszelkich formalnych przedsiêwziêciach edukacyjnych. Obok prac naukowo-badawczych, powiêconych tej problematyce, wytyczne i wskazówki, dotycz¹ce edukacji doros³ych adekwatnej do specyfiki i potrzeb p³ci, coraz
czêciej wychodz¹ spod pióra urzêdników pañstwowych w formie dyrektyw obowi¹zuj¹cych w instytucjach posiadaj¹cych lub ubiegaj¹cych siê o pañstwow¹ akredytacjê.
Tabela 1. Dyrektywy edukacji doros³ych
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S. Simon, Einführung des Gender Mainstreaming-Ansatzes in Weiterbildungsorganisationen. Initiative Frau im Job.
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Januar 2003, s. 2426.
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Powy¿szy katalog dyrektyw, wynikaj¹cych z obowi¹zku instytucji edukacji doros³ych zachowania politycznej poprawnoci i tworzenia warunków sprzyjaj¹cych zarówno uczeniu siê kobiet,
jak i mê¿czyzn, nie dostarcza rozwi¹zañ ani wyj¹tkowo innowacyjnych, ani szczególnie odkrywczych. Niemniej jednak, wskazuje na ewidentne niedostatki w funkcjonowaniu instytucji owiatowych, które dotychczas nie prze³ama³y wielu stereotypów w myleniu o swojej klienteli. Tak
mêskoæ, tak normy, wartoci i projekcje ¿yciowe postrzegane jako mêskie ( ) w dalszym ci¹gu
pozostaj¹ dominuj¹c¹, narzucaj¹c¹ struktury zasad¹ w tym spo³eczeñstwie17.

Edukacja doros³ych w Polsce a nowe kultury uczenia siê
Orientacja na rynek i potrzeby klienta stwarza impulsy dla rozwoju sektora edukacji doros³ych, który przewy¿sza innowacyjnoci¹ wszystkie pozosta³e obszary owiaty. Warto jednak spojrzeæ na potencja³, tkwi¹cy w edukacji doros³ych, pod k¹tem jej roli i znaczenia w procesie urzeczywistnienia nowych kultur uczenia siê, w tym zasady równoci p³ci. To przecie¿ w³anie edukacja doros³ych z najwiêksz¹ elastycznoci¹ oferuje programy, orientuj¹ce siê wed³ug oczekiwañ
i mo¿liwoci uczestniczek i uczestników kursów. W³anie edukacja doros³ych zwraca siê do osób,
które z regu³y dowiadczy³y lub na co dzieñ dowiadczaj¹ nierównoci, wynikaj¹cych z ró¿nego
traktowania p³ci i które s¹ zdeterminowane wykorzystaæ swój udzia³ w kursie lub innym przedsiêwziêciu edukacyjnym w sposób mo¿liwie optymalny celem budowania kariery zawodowej i lepszej organizacji ¿ycia prywatnego. Nie mniej istotne jest tak¿e to, i¿ w edukacji doros³ych mamy
do czynienia z ludmi, którzy kszta³tuj¹ przysz³e pokolenia i relacje miêdzyludzkie.
Nie podlega dyskusji, i¿ nowe kultury uczenia siê nios¹ wy¿sz¹ jakoæ edukacji. Warto zatem
poszukaæ odpowiedzi na szereg pytañ, zw³aszcza odnonie otwartoci naszych instytucji edukacji
doros³ych na nowe kultury uczenia siê albo raczej ich udzia³u w procesie kreowania nowych kultur
uczenia siê. Czy w ogóle wspó³czesna edukacja doros³ych w Polsce przyczynia siê na co dzieñ do
rozwoju nowych kultur uczenia siê? Czy praktyka edukacyjna oraz polityka owiatowa pañstwa
sprzyjaj¹ kreowaniu postaw i stosunku do uczenia siê, co zaowocuje bardziej powszechnym uczestnictwem doros³ych w edukacji ustawicznej?
Niestety, niska frekwencja Polaków w edukacji doros³ych nie wiadczy korzystnie ani o polskiej polityce owiatowej, ani kondycji edukacji doros³ych. Coraz wiêksza przepaæ oddziela nas
od krajów skandynawskich i Europy Zachodniej. Nie pod¹¿amy tak¿e za postêpem, jaki w ostatnich latach poczyni³y kraje ba³kañskie. Polskiej edukacji doros³ych brakuje nowoczesnych regulacji prawnych, brakuje stabilizacji finansowej oraz instytutów badawczych, inspiruj¹cych jej rozwój. W owiacie liczy siê dzi przede wszystkim profesjonalizm. Bez niego tak¿e edukacja doros³ych nie mo¿e przynosiæ dobrych efektów. Apele o naprawê sytuacji, kierowane do decydentów
politycznych g³ównie przez rodowiska zwi¹zane z organizacjami pozarz¹dowymi, pozostaj¹ od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych bez echa.
Jednak mimo ewidentnych niedostatków w funkcjonowaniu edukacji doros³ych, zmiany na
tym polu nastêpuj¹ i bêd¹ zapewne nastêpowaæ w Polsce z coraz wiêksz¹ dynamik¹. Wymuszaj¹ je
przeobra¿enia zachodz¹ce na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego. Prze¿ycie w nastêpnym
tysi¹cleciu stanie siê tylko wówczas mo¿liwe, jeli jednostki i spo³eczeñstwo oka¿¹ siê w pewnym
17

P. Döge, Geschlechterdemokratie als Männlichkeitskritik. Bielefeld 2001, s. 9.

EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006

17

sensie zdolne do uczenia siê, co prze³amie zakorzenione schematy postêpowania18  twierdzi
jeden z niemieckich badaczy nowych kultur uczenia siê. Rzecz w tym, by edukacja doros³ych nie
ograniczy³a siê do odpowiedzi na potrzeby tej czêci spo³eczeñstwa, która korzysta z jej ofert, lecz
aktywnie kreowa³a nowe kultury uczenia siê, wspomagaj¹c rozwój samodzielnoci tych osób, które s¹ w stanie budowaæ kariery edukacyjne we w³asnym zakresie, poszukuj¹c jednoczenie mo¿liwoci zainteresowania ofert¹ edukacyjn¹ tych grup spo³ecznych, które z ró¿nych powodów nie
potrafi¹ lub nie chc¹ prze³amaæ barier dziel¹cych je od edukacji.
Recenzent:
prof. dr hab. Stefan KWIATKOWSKI

Dane korespondencyjne autora:
dr hab. Ewa PRZYBYLSKA, prof. UMK
eva.przyb@medianet.pl
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Jak bêdziemy pracowaæ i uczyæ siê w XXI?1

How shall we work and learn in the 21st century?
S³owa kluczowe: globalizacja, medializacja ¿ycia, trendy przysz³oci  edukacja ustawiczna.
Key word: globalisation  life mediatisation  future trends  continuing education.
Summary
The author analyses the influence of globalisation on various aspects of our life. He presents the
most important trends that concern human future, i.e. development of medial technologies, life
elongation, lifelong learning. The author influences on family as a permanent and strong structure.

Dok¹d wiedzie ta podró¿? Co nas czeka? Utrata dobrobytu czy zwiêkszenie wydajnoci, rezygnacja z konsumpcji czy nowa radoæ ¿ycia? Jak bêdziemy pracowaæ i ¿yæ w przysz³oci? Zasadniczo zmieniaj¹ siê warunki dobrobytu i opieki spo³ecznej. Pañstwo roszczeniowe nie spe³nia
ju¿ niczyich oczekiwañ. W przysz³oci bêdzie mniej osób zdolnych do pracy zarobkowej, w zwi¹zku
z czym mniej osób bêdzie op³aca³o sk³adki, czyli finansowa³o emerytów. W konsekwencji spadnie
poziom emerytur. Ze wzglêdu na coraz ni¿szy przyrost naturalny zmniejszy siê liczba ludnoci, ale
jednoczenie spo³eczeñstwo zestarzeje siê.
Z ekonomicznego punktu widzenia ludziom nie bêdzie siê tak dobrze powodziæ jak dzisiaj.
Ludzie to czuj¹. Zaostrza siê przewiadczenie: t³uste lata ju¿ minê³y  kraina mlekiem i miodem
p³yn¹ca jest bez grosza. Có¿ z tego wyniknie dla rozwoju w kolejnych latach? Jakie trendy przysz³oci zarysowuj¹ siê ju¿ dzi?
Globalizacja wiata pracy. Globalizacja staje siê synonimem gospodarki wiatowej i uchodzi za okrelenie dla rynków, produktów i us³ug o zasiêgu wiatowym. Oznacza jednak te¿ podzia³
pracy na ca³ej kuli ziemskiej, równie¿ eksport miejsc pracy, czyli ich redukcjê. Natomiast dla
pozosta³ych zatrudnionych w pe³nym wymiarze godzin bêd¹ obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce zasady:
ich praca bêdzie coraz bardziej intensywna i wytê¿ona, wyd³u¿ona w czasie bardziej obci¹¿aj¹ca
psychicznie, ale za to równie¿  z punktu widzenia przedsiêbiorców  bardziej wydajna i efektywna. Nowa formu³a pracy na przysz³oæ brzmi: 0,5 x 2 x 3, tzn. po³owa pracowników bêdzie zarabiaæ podwójnie, ale za to bêdzie musia³a pracowaæ trzy razy wiêcej ni¿ do tej pory.

1

Artyku³ wyg³oszony podczas XII Kongresu Niemieckich Uniwersytetów Powszechnych Uczyæ siê nowego  kszta³towaæ przysz³oæ  ³¹czyæ ludzi, 45 maja 2006 r., Berlin. T³umaczenie materia³ów zamieszczonych na stronie
Internetowej: http://www.volkshochschultag.de/uploads/File/Praesentationen/ForumVisionen2020/ Visionen2020_Vortrag_Prof.Dr.Opaschowski.pdf, dn. 25.05.2006.
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Chêæ osi¹gniêæ. Zaprzestanie dokonywania osi¹gniêæ nigdy nie mia³o i nie bêdzie mia³o
miejsca. Patrz¹c na ostatnie lata mo¿na dostrzec, ¿e osi¹gniêcia i radoæ ¿ycia oceniane s¹ coraz
czêciej jako równowa¿ne. Nie ma radoci ¿ycia bez osi¹gniêæ. Ale mo¿e równie¿ byæ odwrotnie:
radoæ ¿ycia ju¿ nie odwraca automatycznie uwagi od osi¹gniêæ. Sens ¿ycia XXI wieku nale¿y
zdefiniowaæ inaczej: ¿ycie to chêæ tworzenia! Radoæ tworzenia (a nie tylko op³acana ochota do
pracy) opisuje przysz³y optymalny wymiar osi¹gniêæ ludzi, którzy nie chc¹, aby wymagano od
nich w ¿yciu zbyt du¿o ani te¿ zbyt ma³o.
Mediatyzacja ¿ycia. Technologie medialne zmieniaj¹ siê szybciej, ni¿ przyzwyczajenia ludzi do mediów. Równie¿ w przysz³oci masy konsumentów odejd¹ ca³kowicie od programu telewizyjnego. Jednak prognoza bran¿y mediów sieæ poch³onie telewizjê nie sprawdzi siê. Telewizja nadal pozostanie najwa¿niejszym medium, wiod¹cym w codziennym zachowaniu cz³owieka.
Internet nie zrewolucjonizuje ¿ycia prywatnego, lecz tylko trochê je poprawi. Przysz³oæ nale¿y
do epoki komunikacji. Internetowa komunikacja bêdzie mia³a wiêksze znaczenie ni¿ handel elektroniczny.
Bezdzietnoæ. W czasach obecnych pokolenie dzieci, jak wskazuj¹ obliczenia, jest o jedn¹
trzeci¹ mniejsze, ni¿ pokolenie doros³ych. Ponad czterdzieci procent kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem jest bezdzietnych. Przy czym w du¿ych miastach i bardzo gêsto zaludnionych regionach
procent bezdzietnych kobiet w wieku czterdziestu lat siêga prawie piêædziesiêciu procent. Grozi
nam demograficzny podzia³ spo³eczeñstwa.
Nap³yw cudzoziemców. Po przeprowadzeniu wstêpnych obliczeñ, dokonanych przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych, liczba ludnoci nap³ywowej, ³¹cznie z cudzoziemcami ju¿ zamieszka³ymi w Niemczech, zwiêkszy siê do roku 2050, rednio na ca³ym obszarze, do oko³o jednej trzeciej, a w du¿ych miastach osi¹gnie ona ponad 50 procent, mimo to liczba ludnoci bêdzie
siê zmniejszaæ.
Wyd³u¿enie okresu staroci. Spo³eczeñstwo dramatycznie starzeje siê. D³ugoæ ¿ycia ca³y
czas ronie. Do roku 2040 liczba ludnoci w wieku przekraczaj¹cym 60 lat podwoi siê. Wyd³u¿enie okresu staroci jest przes¹dzone: pañstwo niemieckie siwieje i na zachodzie zaliczane jest do
krajów o niskim przyrocie demograficznym i du¿ej liczbie ludzi starych.
Zorientowanie na zdrowie. Zdrowie staje siê megarynkiem przysz³oci. W coraz bardziej
starzej¹cym siê spo³eczeñstwie ogromn¹ popularnoæ zdobywaj¹ biotechnologie i genetyka, badania farmakologiczne oraz przemys³ badawczy, zajmuj¹cy siê badaniami nad rakiem, chorob¹
Alzheimera i demencj¹, jak równie¿ bran¿e powi¹zane ze zdrowiem, oferuj¹ce opiekê, witalnoæ
oraz rewitalizacjê.
Uczenie siê przez ca³e ¿ycie. W XXI wieku pojêcia takie, jak: kszta³cenie, uczenie siê
i wiedza musz¹ byæ zdefiniowane na nowo, poniewa¿ kszta³cenie coraz czêciej jest dobrowolne
i nie mo¿e byæ nakazywane czy wrêcz wymuszane. Kszta³cenie staje siê procesem rozwoju osobowoci, który trwa przez ca³e ¿ycie i ma na celu niezale¿ny styl ¿ycia. Wychowanie do samodzielnoci i niezale¿nego prowadzenia ¿ycia staje siê najwa¿niejszym zadaniem pedagogiki jako wiedzy o kszta³ceniu.
Powrót odpowiedzialnoci. Zapowiada siê najbardziej radykalna przemiana od trzydziestu
lat. Powrót odpowiedzialnoci jako odpowied na niepewnoæ i braki zaufania. Gotowoæ do podjêcia odpowiedzialnoci osi¹ga ponownie bardzo du¿e znaczenie jako si³a przebicia. Odpowiedzialnoæ staje siê kluczowym pojêciem przysz³oci. Chodzi tu o wzajemn¹ odpowiedzialnoæ,
odpowiedzialnoæ za rodowisko oraz za dobro nadchodz¹cych pokoleñ.
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Poszukiwanie sensu. Poszukiwanie sensu, stabilizacji i ojczyzny umacnia siê. W porównaniu z poprzednimi latami mo¿na stwierdziæ, ¿e ludzi znów zajmuje kwestia dobrego spo³eczeñstwa, które chc¹ ulepszaæ dziêki w³asnemu wk³adowi. Ludzie poszukuj¹ celu, który da im stabilizacjê, wytrwa³oæ i istotê ¿ycia. Równie¿ religijnoæ powraca do ¿ycia codziennego jako wiadomoæ ¿ycia.
Obywatele ponownie odkrywaj¹ rodzinê. Nie ma wojny pokoleñ i z takiego uk³adu korzystaj¹ na p³aszczynie prywatnej przede wszystkim ci, którzy maj¹ rozleg³e zwi¹zki rodzinne. Wszyscy inni (w szczególnoci single i bezdzietni) musz¹, wprost przeciwnie, zatroszczyæ siê o to, by
w ci¹gu swojego ¿ycia zawi¹zaæ trwa³e spo³eczne wiêzi z osobami niespokrewnionymi. Dalsi
i bli¿si znajomi musz¹ towarzyszyæ im w ¿yciu  tak zwani towarzysze ¿yciowi z obszaru pozarodzinnego. Sami dobrzy przyjaciele nie wystarcz¹ jednak, poniewa¿ w wiêkszoci s¹ oni w tym
samym wieku i ich liczba wraz z wiekiem maleje. Towarzysze ¿yciowi s¹ pomocni tylko wtedy,
kiedy wród nich s¹ ludzie z ró¿nych pokoleñ.
Kolejne lata bêd¹ w coraz wiêkszym stopniu nale¿a³y do ukierunkowania na cel. Przysz³e
rynki bêd¹ równie¿ rynkami zwi¹zanymi z poszukiwaniem sensu ¿ycia  bêd¹ odnosiæ siê do
natury, kultury, kszta³cenia i religii. W koñcu chodzi o jakoæ ¿ycia. Wieci o wartociach zamiast
wiadomoci o reklamach  takie jest ¿¹danie nastêpnego pokolenia, które uwa¿a siê za pokolenie
poszukuj¹cych celu.
W czasach aktualnej reformy, zwanej Harz IV (spadaj¹ce dochody rzeczywiste i niepewna
opieka w przysz³oci) zmienia siê sposób mylenia Niemców: Dobrobyt zaczyna siê od dobrego
samopoczucia. Obywatele wol¹ byæ szczêliwsi (67%), ni¿ bogaci (46%). I nawet sama m³odzie¿
okrela obecnie dobrobyt bardziej jako posiadanie ¿ycia rodzinnego, ni¿ jako pieni¹dze na
d³ugi wymarzony urlop. Rozumienie dobrobytu jedynie w wymiarze materialnym zmienia siê
ca³kowicie. Dobrobyt ma dla wiêkszoci spo³eczeñstwa wiêcej wspólnego ze spo³eczn¹ jakoci¹
¿ycia, ni¿ jedynie z podniesieniem standardu ¿ycia. A to oznacza: ¯ycie z rodzin¹ i przyjació³mi
w pokoju i bez trosk.
Weryfikacja znaczenia niematerialnego poziomu dobrobytu pomiêdzy wolnoci¹, gotowoci¹ pomocy i tolerancj¹ staje siê nowym wyzwaniem dla spo³eczeñstwa i polityki. Obywatele
musz¹ znaleæ siê w takim po³o¿eniu, aby sami mogli troszczyæ siê o swoje subiektywne dobre
samopoczucie. W przysz³oci dobrobyt mo¿e równie¿ oznaczaæ posiadanie mniejszej iloci dóbr,
a mimo to lepsze ¿ycie. Kto chce osi¹gn¹æ osobiste dobre samopoczucie (a nie tylko materialny
dobrobyt) powinien, oczywicie oprócz wype³niania przykazañ Bo¿ych, stosowaæ siê do nastêpuj¹cych 10 wskazówek i przykazañ dla udanego ¿ycia w XXI wieku:
1. Nie b¹d stale w stanie gotowoci; wy³¹cz siê od czasu do czasu. Odkryj na nowo hamak.
2. Nie próbuj wci¹¿ podnosiæ swojego standardu ¿ycia lub te¿ zupe³nie pomyliæ go z jakoci¹
¿ycia.
3. Uczyñ z rodziny co sta³ego w twoim ¿yciu i namawiaj swoje dzieci do sta³ych wiêzi.
4. Zawi¹¿ niezawodne wiêzi spo³eczne, aby przyjaciele i s¹siedzi mogli towarzyszyæ ci przez
ca³e ¿ycie.
5. Zdefiniuj na nowo swój cel ¿ycia: ¯ycie jest wol¹ tworzenia.
6. U¿ywaj go stopniowo, aby móg³ d³u¿ej siê nim cieszyæ.
7. Nie spe³niaj wszystkich swoich marzeñ; pozostaw sobie jeszcze niespe³nione ¿yczenia.
8. Ty sam potrafisz to, ale nie mo¿esz tego zrobiæ sam. Pomó¿ innym, aby i tobie pomogli.
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9. Nie rób nic na koszt innych lub te¿ kosztem dorastaj¹cych pokoleñ. Zatroszcz siê ju¿ wczeniej o to, aby ¿ycie przysz³ych pokoleñ by³o warte ¿ycia.
10. Zapracuj sam na swoj¹ jakoæ ¿ycia  przez pracê lub te¿ dobre uczynki: Nie ma nic dobrego;
chyba ¿e siê to uczyni.
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Bilans projektu TEACH  na drodze do profesji,
profesjonalizmu i profesjonalizacji
Balance of TEACH Project  on the road to profession,
professionalism and professionalization
S³owa kluczowe: edukacja doros³ych, projekty europejskie  Proces Boloñski  studia uniwersyteckie  ewaluacja.
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Summary
The article presents the scope and balance of Teaching Adult Educators in Continuing and Higher
Education project. The final results of this project there are adult education study programmes on
the bachelors, masters and postgraduate degree. Author discussed the reasons of the lack the clear
professional profile of the adult educator. Determining the achievements of TEACH Project simultaneously asked if it was the significant event in profession professionalism and professionalization
development process in adult education?

Wprowadzenie
W wyniku projektu TEACH Kszta³cenie specjalistów edukacji doros³ych w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wy¿szym (Teaching Adult Educators in Continuing and Higher Education), zrealizowanego w ramach programu Sokrates/Grundtvig1, powsta³ europejski program studiów edukacji doros³ych na poziomie licencjatu, studiów magisterskich i podyplomowych1. Podsumowuj¹c dwuletnie dzia³ania w ramach tego projektu warto odnieæ siê do kilku aspektów edukacji doros³ych, jak: profesja, profesjonalizm, profesjonalizacja i spojrzeæ na nie w kontekstach:
 politycznym, w zwi¹zku z integracj¹ europejsk¹, zw³aszcza Procesem Boloñskim i celem, jakim jest tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego;
 spo³eczno-ekonomicznym, istotnym dla podniesienia rangi edukacji doros³ych w obrêbie krajowych systemów kszta³cenia ustawicznego;
 zawodowym, zw³aszcza z perspektywy edukatorów ludzi doros³ych, którzy  jak ka¿da inna
grupa zawodowa  s¹ zainteresowani rozwojem swojej profesji i artykulacj¹ interesów zawodowych.
1

Programy zosta³y opublikowane w: E. Przybylska (red. nauk.), TEACH  Kszta³cenie specjalistów edukacji doros³ych w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wy¿szym. Toruñ 2006. Publikacja tak¿e w wersji angielskiej, niemieckiej, wêgierskiej, bu³garskiej, tureckiej, litewskiej i rumuñskiej.
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Mielimy te aspekty stale na wzglêdzie, nawet jeli nie debatowalimy nad nimi bezporednio2. Niewiele jest obszarów, które  tak jak edukacja doros³ych  borykaj¹ siê z definiowaniem
pojêæ: profesja, profesjonalizm i profesjonalizacja, które z tak wielkim trudem przenikaj¹ do wiadomoci spo³ecznej. Edukacji doros³ych jako dyscyplinie naukowej i zawodowej w dalszym ci¹gu
brakuje klarownoci, ostroci i jednoznacznoci w odbiorze spo³ecznym. Tymczasem o profesji,
profesjonalizmie i profesjonalizacji mówi siê coraz czêciej w kontekcie polityki owiatowej Unii
Europejskiej i projektów badawczych, a tak¿e w zwi¹zku z debat¹ na temat systemów zapewniania
jakoci i systemów zarz¹dzania jakoci¹. Ju¿ sama czêstotliwoæ podejmowania tej problematyki
wiadczy o s³aboci edukacji doros³ych i jej nieustannych poszukiwaniach w³asnej to¿samoci.

Profesja
Profesja to zawód, zajêcie zawodowe, fach, specjalnoæ, rzemios³o (krawiec, nauczyciel, prawnik, aktor, edukator ludzi doros³ych). Specjalnoæ zawodowa  edukacja doros³ych  z pewnoci¹
nie nale¿y do tych, które s¹ ³atwo rozpoznawane i uto¿samiane z okrelonym rodzajem dzia³alnoci zawodowej. Studentki studiów pedagogicznych ze specjalnoci¹ edukacja doros³ych czêsto
daj¹ wyraz w dyskusjach temu, jakie trudnoci maj¹ z wyjanieniem rodzinie i przyjacio³om, nawet potencjalnym pracodawcom, na czym polega profesja edukatora doros³ych3. Wiêkszoæ
z nas z pewnoci¹ niejednokrotnie dowiadczy³a tego niedowierzania, zdziwienia, ciekawoci,
która pojawia siê na twarzach rozmówców na dwiêk naszego zawodu. Dowiadczaj¹ tego specjalici edukacji doros³ych w ca³ej Europie, tak w starych, jak i nowych pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej.
Ju¿ od wielu lat, zanim jeszcze taka procedura sta³a siê obowi¹zkiem, Zak³ad Edukacji
Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej IP UMK do dyplomu magistra ze specjalnoci¹ edukacja
ustawiczna do³¹cza³ szczegó³owy opis nauczanych przedmiotów i zakresu wiedzy, któr¹ absolwenci posiedli w ramach wyuczonej specjalnoci, by u³atwiæ potencjalnym pracodawcom zrozumienie, kto ubiega siê u nich o pracê. Mo¿e zastanawiaæ, dlaczego profesja edukatora doros³ych
rysuje siê tak niewyranie, tak¿e w tych krajach Europy, które ju¿ od dziesiêcioleci uprawiaj¹
edukacjê doros³ych w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej, przywi¹zuj¹c do profesjonalizacji niebagatelne znaczenie.
Jakie s¹ zatem przyczyny braku jednoznacznego, klarownego profilu zawodowego edukatora
doros³ych? Oto kilka z nich.
Po pierwsze  edukacja doros³ych oferuje znacznie szersze spektrum instytucjonalnych mo¿liwoci, ról i stanowisk zawodowych oraz form zatrudnienia, ni¿ wiêkszoæ innych profesji. Edukatorzy doros³ych znajduj¹ dzi zatrudnienie w instytucjach owiaty, kultury, w policji, stra¿y
przygranicznej. Wykonuj¹ zró¿nicowane czynnoci zawodowe; s¹ animatorami kultury, organizatorami owiaty w gminach, doradcami personalnymi w dzia³ach kadrowych, specjalistami od marketingu lub pracownikami organizacji pozarz¹dowych o bardzo zró¿nicowanym profilu.
2

3

Partnerami w projekcie TEACH byli: Europejski Zwi¹zek Edukacji Doros³ych (EAEA), Belgia; Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy; Instytut Wspó³pracy Miêdzynarodowej Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów Powszechnych
(IIZ/DVV), Niemcy; Uniwersytet w Pécs, Wêgry; Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa; Uniwersytet w Iassy,
Rumunia; Uniwersytet Bogazici, Turcja; Uniwersyteckie Stowarzyszenie Edukacji Ustawicznej (UALL), Wielka
Brytania; Uniwersytet Stirling, Wielka Brytania, Oddzia³ Regionalny TWP w Szczecinie.
E. Gruber, Professionalisierung in der Erwachsenenbildung: Zwei Schritte vorwärts, einer zurück? , w: Werner Lenz,
Annette Spring (wyd.): Kritische Bildung? Zugänge und Vorgänge. Münster 2004, s. 213225.
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S¹ zatrudniani na pe³nych etatach, na mocy umowy zlecenia, czy celem realizacji konkretnego projektu, realizowanego w ramach funduszy pozyskanych ze rodków unijnych. W konsekwencji
tej ró¿norodnoci edukacja doros³ych nie potrafi do dzi odpowiedzieæ, nawet na w³asny u¿ytek,
na kilka podstawowych pytañ, jak chocia¿by, gdzie przebiegaj¹ granice, dziel¹ce j¹ od innych
profesji?
Obszar edukacji doros³ych jest w porównaniu z innymi sektorami systemów owiatowych
bardziej zró¿nicowany, dynamiczny, elastyczny, ale tak¿e  co najmniej w pañstwach, w których
dot¹d brakuje nowoczesnych warunków ramowych dla funkcjonowania instytucji edukacji doros³ych  mniej stabilny, w wiêkszym stopniu nara¿ony na zapaæ ekonomiczn¹.
Po drugie, edukacja doros³ych jest ma³o przejrzysta w porównaniu z innymi sektorami systemów owiaty: Edukacja ustawiczna, czy edukacja doros³ych jako has³o nadrzêdne? Sens wolnej edukacji doros³ych? Zamkniête i otwarte formy kszta³cenia, doskonalenie zawodowe, zawodowa i ogólna edukacja doros³ych  wszystko to s¹ próby uporz¹dkowania na bazie zró¿nicowanych systemów kryteriów. Jako kryteria s³u¿y³y grupy adresatów, b¹d dostêp do edukacji, spo³eczna pozycja instytucji, interes instytucji, jej przynale¿noæ do innej organizacji, status prawny
podmiotu prowadz¹cego i zakres merytoryczny oferty4.
Po trzecie, jeszcze w wielu pañstwach Europy mamy do czynienia z prymatem pedagogiki
nad edukacj¹ doros³ych. Absolwenci studiów pedagogicznych ze specjalnoci¹ pedagogika doros³ych nie zawsze uto¿samiaj¹ siê z edukacj¹ doros³ych na tyle silnie, by wiadomie i konsekwentnie identyfikowaæ siê z zawodem edukatora doros³ych, niezale¿nie od czynnoci zawodowych,
które przyjdzie im wykonywaæ. Osoby odpowiedzialne za kszta³cenie edukatorów doros³ych winny przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do dzia³añ na rzecz przekazania klarownego profilu profesji
i zwiêkszenia poczucia to¿samoci zawodowej, chocia¿by poprzez rozmowy na ten temat, seminaria, hospitacje w instytucjach edukacji doros³ych, czêste kontakty z ludmi, wykonuj¹cymi ten
zawód, podró¿e studyjne, udzia³ w konferencjach, etc.
Po czwarte, edukacja doros³ych  mimo znaczenia, jakie przypisuje jej Unia Europejska  nie
stanowi³a nigdy dot¹d i nie stanowi nadal przedmiotu debaty publicznej. Jest ignorowana przez
media. wiadczy to, m.in. o s³aboci rodowisk zwi¹zanych z edukacj¹ doros³ych, które nie s¹
w stanie wywieraæ silnego lobby oraz o braku determinacji ze strony gremiów politycznych.
Po pi¹te, przeciwko wykrystalizowaniu siê profesji edukatora doros³ych przemawia ekspansja obszarów i czynnoci zawodowych spokrewnionych z edukacj¹ doros³ych i proces wyodrêbniania siê z niej nowych specjalnoci w sytuacji, kiedy nie osi¹gnê³a ona jeszcze satysfakcjonuj¹cego stopnia spójnoci. Na jej korzyæ przemawia postêp w zakresie empirycznych podstaw edukacji doros³ych, który sankcjonuje istnienie i rozwój nauki o edukacji doros³ych i otwiera przed
naukowcami, reprezentuj¹cymi tê dyscyplinê wiedzy, nowe zadania, w tym zw³aszcza powinnoæ
w³¹czania siê w procesy kszta³cenia specjalistów dzia³aj¹cych na obrze¿ach edukacji doros³ych,
kwalifikowanych w ramach innych dyscyplin zawodowych. Byæ mo¿e, ciê¿ar kwalifikowania specjalistów edukacji doros³ych przesunie siê w przysz³oci na studia podyplomowe. Dla edukacji
doros³ych jako profesji mo¿e to oznaczaæ, i¿ status zawodowy edukatora doros³ych bêdzie przys³ugiwa³ wy³¹cznie osobom kszta³c¹cym studentów w dziedzinie edukacji doros³ych na p³asz4

E. Nuissl, Ordnungsgrundsätze der Erwachsenenbildung in Deutschland, w: R. Tippelt: Handbuch der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Opladen 1999, s. 398.
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czynie akademickiej. Absolwenci studiów za bêdê swoj¹ profesjê okrelaæ wed³ug kryteriów
obowi¹zuj¹cych na ich odcinku pracy, np. nauczyciel historii, nauczyciel tañca, trener zawodu,
gminny organizator oferty owiatowej.

Profesjonalizm
Profesjonalizm jest warunkiem kompetentnego, zawodowego dzia³ania, zawodowym uprawianiem jakiej specjalnoci; oznacza czyje du¿e umiejêtnoci i wysoki poziom wykonywanej
pracy; wi¹¿e siê z okrelonym rodowiskiem zawodowym.
Debata na temat profesjonalizmu w edukacji doros³ych nale¿y w rzeczywistoci do tych debat, które  byæ mo¿e  nigdy siê nie skoñcz¹. Inaczej jest w przypadku profesjonalizmu aktora,
lekarza czy prawnika. W edukacji doros³ych brakuje dot¹d danych empirycznych odnonie cech
i kryteriów, które wyznaczaj¹ zawód edukatora doros³ych. W zasadzie mo¿na te cechy i kryteria
uj¹æ teoretycznie i udowodniæ, niemniej nie obronimy siê przed zarzutem dzia³ania w pewnym
sensie spekulatywnego. Na przeszkodzie sformu³owaniu jasnej definicji staje:
 ró¿norodnoæ edukacji doros³ych;
 wieloæ mo¿liwych dróg kszta³cenia i doskonalenia zawodowego, prowadz¹cych do wykonywania zawodu;
 bogactwo obszarów zawodowego dzia³ania;
 szerokie spektrum zadañ zwi¹zanych z wykonywaniem pracy na okrelonym odcinku edukacji
doros³ych;
 ró¿norodnoæ grup docelowych, które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ bardziej pod wzglêdem specyfiki uczenia siê, rodzaju potrzeb i mo¿liwoci uczenia, ni¿ ma to miejsce w przypadku adresatów
dzia³añ edukacyjnych w innych sektorach owiaty. W edukacji doros³ych mamy do czynienia
z afrykañskim uchodc¹, nie w³adaj¹cym jêzykiem danego kraju, z bezrobotn¹, niewykwalifikowan¹ kobiet¹, samotnie wychowuj¹c¹ dzieci, seniorem zainteresowanym filozofi¹ i in¿ynierem, który musi przekwalifikowaæ siê;
 zró¿nicowanie w zakresie mo¿liwoci dzia³ania. Miêdzy poszczególnymi regionami w Europie wystêpuj¹ ogromne dysproporcje. W niektórych, po³o¿onych w sercu Europy i zamieszka³ych np. przez Romów, brakuje  jednym s³owem  ca³ej infrastruktury. W regionach, w których PKB na mieszkañca jest wielokrotnie wy¿szy, s¹ nowoczesne technologie, s¹ rodki finansowe oraz ca³kiem odmienne wyzwania i oczekiwania wobec profesjonalizmu edukatora
doros³ych.
Profesjonalizm w edukacji doros³ych jest ze wzglêdu na brak stosownego instrumentarium
pojêciowego w dalszym ci¹gu definiowany g³ównie na podstawie obserwacji i interpretacji dzia³ania osób, wykonuj¹cych ten zawód5. Ju¿ na pocz¹tku lat 70. dyskusja na temat profesjonalizmu
zosta³a zdominowana przez próby zdefiniowania tzw. profilów dzia³ania edukatorów doros³ych.
Zwykle rozpatrywano je b¹d z perspektywy czynnoci wykonywanych przez pojedynczych pracowników instytucji edukacji doros³ych, zw³aszcza pod k¹tem celów, jakie ci pracownicy mieli
osi¹gn¹æ w wyniku ich zawodowego dzia³ania lub na podstawie kryterium analizy spo³ecznych
warunków ramowych. Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ profile dzia³ania edukatorów doros³ych we
wczesnej fazie profesjonalizacji:
5

Por. Roswitha Peters, Erwachsenenbildungs-Professionalität. Bielefeld 2004, s. 12.
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Tabela 1. Profile dzia³ania edukatorów doros³ych wed³ug kryterium celu dzia³alnoci
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Tabela 2. Profile zawodowe wed³ug kryterium: Analiza spo³ecznych warunków ramowych
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Przedstawione profile zawodowe odnosz¹ siê wy³¹cznie do tzw. etatowych pracowników
edukacji doros³ych, jednak zasadniczo, instytucje edukacji doros³ych tworz¹ tylko kilka stanowisk
dla pe³noetatowych pracowników; zdecydowana wiêkszoæ to nauczyciele przedmiotów wspó³pracuj¹cy na podstawie umów o dzie³o czy zlecenia. Warto te¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e stanowiska wyszczególnione w licznych rekomendacjach, z regu³y rzeczywicie wystêpuj¹ce w niemieckich uniwersytetach powszechnych, nie w pe³ni korespondowa³y z cechami podmiotowymi, których oczekiwali pracodawcy od osób ubiegaj¹cych siê o pracê na danym stanowisku. Z jednej
strony, profile zawodowe brzmia³y bardzo formalnie i sprowadza³y siê do technicznych umiejêtnoci, jak planowanie, dydaktyka, metodyka, kierowanie dzia³em etc., czyli do czynnoci, które mo¿na by³o ju¿ wówczas w latach 70. opanowaæ w toku kszta³cenia zawodowego. Z drugiej strony, osoby
kieruj¹ce placówkami edukacji doros³ych poszukiwa³y pracowników z kompetencjami, jak:
 talent organizacyjny  27%,
 przyjazny stosunek do ludzi, ³atwoæ nawi¹zywania kontaktów  21%,
 zdolnoæ do pracy w zespole  16%,
 gotowoæ do wspó³pracy  16%,
 dynamika, inicjatywa, kreatywnoæ  16%,
6

7
8

Bundesanstalt für Arbeit, Blätter zur Berufskunde Leiter und Pädagogische Mitarbeiter an Volkshochschule, 3. Auflage. Bielefeld 1972. Tak¿e w: Jürgen Withpoth, Einführung in die Erwachsenenbildung. Opladen 2003, s. 182.
Por. Jürgen Withpoth, Einführung in die Erwachsenenbildung. Opladen 2003, s. 182.
Jak wy¿ej.
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 otwartoæ, zaanga¿owanie  14%,
 przygotowanie pedagogiczne  uzyska³o jedynie 9 punktów procentowych9.
Co ciekawe, powy¿sze dane pochodz¹ z 1981 roku. Uwidaczniaj¹ one po pierwsze, jak trudnym zamierzeniem jest ka¿da próba zdefiniowania profesjonalizmu edukatora osób doros³ych, po
drugie  wyznaczenia granic tej profesji, po trzecie  uwzglêdnienia w procesach profesjonalizacji
wszystkich tych kompetencji, które s¹ po¿¹dane w przypadku edukatorów doros³ych. Po czwarte,
mo¿na by dodaæ z przek¹sem, ucz¹ pokory, albowiem uwiadamiaj¹ wspó³czesnym nauczycielom
akademickim, odpowiedzialnym za kszta³cenie przysz³ych kadr i edukatorom doros³ych w ogóle,
¿e aktualne wyzwania, wynikaj¹ce z koniecznoci przekazywania studentom tzw. kompetencji
kluczowych, nie s¹ niczym nowym. Kompetencje kluczowe stanowi³y immanentn¹ cechê edukacji doros³ych od zawsze, o ile zgodzimy siê z pogl¹dem, ¿e edukacja doros³ych zawsze s³u¿y³a
emancypacji cz³owieka. Powszechnie g³oszone dzi tezy o komplikuj¹cym siê wiecie usprawiedliwiaj¹ przede wszystkim niemoc i bezradnoæ pañstw i spo³eczeñstw wobec narastaj¹cych problemów spo³ecznych. Byæ mo¿e pora na zmianê paradygmatu i skoncentrowanie siê na tych wszystkich osi¹gniêciach cywilizacji, które czyni¹ lub mog³yby uczyniæ pracê owiatow¹ znacznie bardziej skuteczn¹ i powszechn¹.
Jakie bêdzie spektrum zadañ instytucji edukacji ustawicznej w niedalekiej przysz³oci, instytucji, dzia³aj¹cej w warunkach przejêcia przez obywateli odpowiedzialnoci za indywidualne procesy uczenia siê i podejmowania autonomicznych decyzji odnonie dróg uczenia siê? Jedn¹
z propozycji formu³uje Peter Faulstich10. Zak³ada, ¿e w obszarze nauczania  uczenia siê dojdzie
ostatecznie do zwyciêstwa uczenia siê nad nauczaniem. Ponadto, ¿e instytucje edukacji doros³ych,
niezale¿nie jak bêd¹ siê nazywaæ, jakie bêd¹ pe³niæ zadania i na ile uczenie siê w przysz³oci
wyzwoli siê od kontekstów instytucjonalnych, bêd¹ nadal odgrywa³y pierwszoplanow¹ rolê
w kreowaniu spo³eczeñstwa wiedzy. Przez pryzmat funkcji (spektrum us³ug) instytucji mo¿na
spekulowaæ na temat zakresu po¿¹danych kompetencji edukatora doros³ych, choæ jak pokazuj¹
dowiadczenia z przesz³oci, nie jest to niezawodna droga, albowiem wymyka siê sfera psychologiczna, obejmuj¹ca pewne cechy podmiotowe, istotne w zawodzie edukatora.
Tabela 3. Spektrum us³ug Centrum uczenia siê11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

$QDOL]DSRWU]HE
3ODQRZDQLHSURJUDPX
=DSHZQLHQLHMDNR FL
=DEH]SLHF]HQLHNDGU\G\GDNW\F]QHM
5HDOL]DFMDRIHUWNXUVRZ\FK
1DZL ]DQLHNRQWDNWyZ
3RUDGQLFWZRZXF]HQLXVL 
'RUDG]WZRSHUVRQDOQH
'RUDG]WZRILQDQVRZH
%DGDQLDQDXNRZH
:\V]XNLZDQLHZEDQNDFKGDQ\FK
8PR OLZLHQLHGRVW SXGR,QWHUQHWX
8GRVW SQLDQLHPHGLyZ

Por. Peters-Tatusch 1981, s. 114, w: Jürgen Withpoth, Einführung in die Erwachsenenbildung. Opladen 2003, s. 183.
P. Faulstich, Lernen braucht Support  Aufgaben der Institutionen beim Selbstbestimmten Lernen, w: DIE Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. Online im Internet www.die-bonn.de/publikationen/online-texte/index.asp.
7.06.2006.
11
Tab. 1, 2 i 3 w: jak wy¿ej, s. 1113.
9

10
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Tabela 4. Spektrum us³ug instytucji edukacyjnej w sytuacji uczenia siê sterowanego przez jednostkê
x 7ZRU]HQLHZDUXQNyZGRXF]HQLDVL 
x 8GRVW SQLHQLH URGNyZG\GDNW\F]Q\FK PHGLDOLWHUDWXUDPDWHULDá\G\GDNW\F]QH 
x 8GRVW SQLHQLHSRPLHV]F]H GRXF]HQLDVL 
x 8PR OLZLHQLHLLQVSLUDFMDSUDF\JUXSRZHM
x 6\QFKURQL]DFMDPLHMVFXF]HQLDVL 
x 2SUDFRZ\ZDQLHSURJUDPyZ RWZDUW\FK 
x .RQFHSWXDOL]DFMDSURJUDPyZLNXUVyZ
x 3R UHGQLFWZRZSURFHVDFKXF]HQLDVL 
x =DJZDUDQWRZDQLHSRUDGQLFWZDZXF]HQLXVL 
x .RQWURODZ\QLNyZXF]HQLDVL LFHUW\ILNRZDQLH
x =DJZDUDQWRZDQLHF]DVXQDSRWU]HE\XF]HQLDVL 
Tabela 5. Spektrum us³ug instytucji jako struktury wspieraj¹cej procesy uczenia siê
x
x
x
x
x
x
x
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,QIRUPDFMD
3RUDGQLFWZR
5HNODPD
:VSyOQ\PDUNHWLQJQDSRWU]HE\NV]WDáFHQLDXVWDZLF]QHJR
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Powy¿sze spektrum zadañ pozwala domniemaæ, i¿ mimo wielu usprawnieñ w sferze dostêpu
do wiedzy i edukacji, mimo nowoczesnych dróg komunikacji i wy¿szych kompetencji jednostek
w dziedzinie aran¿owania procesów uczenia siê we w³asnym zakresie, wymogi wobec profesjonalizmu edukatorów doros³ych bêd¹ ros³y. Struktura studiów TEACH jest otwarta i nic nie stoi na
przeszkodzie, by  w zale¿noci od sytuacji  modyfikowaæ treci.

Profesjonalizacja
Profesjonalizacja jest procesem, który umo¿liwia b¹d prowadzi do osi¹gniêcia profesjonalizmu w danym zawodzie; procesem wyodrêbniania siê nowych zawodów lub specjalnoci w danej dziedzinie; przekszta³caniem siê zainteresowañ, czynnoci w zawód; nabywaniem umiejêtnoci niezbêdnych do wykonywania zawodu.
W Europie mamy do czynienia z wieloci¹ dróg edukacyjnych, prowadz¹cych do zawodu.
Zawód wykonuj¹ zarówno absolwenci studiów z zakresu edukacji doros³ych, studiów pedagogicznych ze specjalnoci¹ edukacja doros³ych, jak i absolwenci rozmaitych kierunków studiów
humanistycznych, cis³ych, przyrodniczych, prawniczych, medycznych i innych. Ta ró¿norodnoæ
nie mo¿e budziæ sprzeciwu. Kto ma mówiæ o zapobieganiu chorobom, jeli nie lekarze? Dla nich
oraz specjalistów innych dyscyplin naukowych w licznych krajach europejskich istnieje wiele
mo¿liwoci specjalizacji w edukacji doros³ych. Mog¹ zdecydowaæ siê na studia podyplomowe,
studia na odleg³oæ lub kursy z zakresu edukacji doros³ych proponowane przez instytucje edukacji
doros³ych, dbaj¹ce o jakoæ oferty, a tym samym o kwalifikacje zatrudnianych edukatorów doros³ych.
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Profesjonalizacja dzi ma miejsce tak w instytucjach edukacji doros³ych, jak i na uniwersytetach. Nie ma chyba jednak w Europie dwóch jednostek kszta³c¹cych edukatorów doros³ych
w strukturach uczelni, które nazywa³yby siê tak samo. Przyk³adowo, w Austrii kszta³cenie w dziedzinie edukacji doros³ych deklaruj¹ nastêpuj¹ce jednostki uczelniane:
 Wydzia³ Badañ Interdyscyplinarnych i Doskonalenia Uniwersytetu w Klagenfurcie (Die Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung an der Universität Klagenfurt  IFF),
 Zak³ad Edukacji Doros³ych i Zawodowego Kszta³cenia Ustawicznego Instytutu Nauk o Wychowaniu i Badañ Owiatowych Uniwersytetu w Klagenfurcie (Die Abteilung Erwachsenenbildung und berufliche Weiterbildung im Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung an der Universität Klagenfurt),
 Zak³ad Kszta³cenia Ustawicznego w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu w Graz
(Die Abteilung Weiterbildung im Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Graz),
 Plattforma Kszta³cenia Ustawicznego na Uniwersytecie Naddunajskim w Krems (Die Weiterbildungsplattform an der Donau-Universität Krems).
Bogata gama nazw pojawia siê równie¿ na uniwersytetach Europy rodkowej, Wschodniej
i Po³udniowo-Wschodniej: Zak³ad Andragogiki w Tallinie, Katedra Edukacji Doros³ych i Kultury
w Budapeszcie, Zak³ad Pedagogiki Spo³ecznej i Andragogiki na UJ w Krakowie12. Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e edukatorów doros³ych coraz czêciej kszta³c¹ inne jednostki organizacyjne
(zak³ady, instytucje, wydzia³y) ni¿ pedagogiczne, czy nawet spokrewnione z naukami o wychowaniu. Profesjonalizacj¹ w edukacji doros³ych zajmuj¹ siê przyk³adowo dyscypliny naukowe, jak
socjologia, gospodarka narodowa, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem czy zarz¹dzanie miêdzynarodowe.
Edukacja doros³ych wiele zawdziêcza dyscyplinom, które na pozór nie wiele maj¹ wspólnego z kszta³ceniem edukatorów doros³ych. Z drugiej strony, nie ulega w¹tpliwoci, i¿ studia z zakresu edukacji doros³ych otwieraj¹ rozliczne mo¿liwoci zatrudnienia i karier zawodowych nie
zwi¹zanych bezporednio z edukacj¹ doros³ych. wiadcz¹ o tym losy absolwentów. Wielu z nich
znajduje zatrudnienie w obszarach zawodowych zwi¹zanych bardziej z kultur¹, mediami, szkolnictwem, doradztwem ni¿ kszta³ceniem doros³ych. Dlatego nie musimy czuæ zobowi¹zania wobec
innych dyscyplin naukowych ani sp³acaæ d³ugów wdziêcznoci. Warto natomiast zadbaæ o to, by
wiedza z zakresu edukacji doros³ych, oferowana przez inne dyscypliny naukowe, odpowiada³a
najwy¿szym standardom nauki.

Osi¹gniêcia Projektu TEACH
W nawi¹zaniu do projektu Teaching Adult Educators in Continuing and Higher Education
(TEACH). The Bologna Process towards the European Dimension of Adult Education, jawi siê
pytanie, czy sta³ siê on donios³ym wydarzeniem w procesie rozwoju profesji, profesjonalizmu
i profesjonalizacji w edukacji doros³ych?

Profesja
Czy nasze dzia³ania w ramach projektu przyczyni³y siê do wykrystalizowania siê zawodu
edukatora doros³ych? Czy kontury zawodu sta³y siê choæ nieco bardziej klarowne? Moja odpo12

H. Hinzen, E. Przybylska (red.), Training of Adult Educators in Institutions of Higher Education. A Focus on Central,
Eastern and South Eastern Europe. BonnWarsaw 2004.
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wied brzmi: Nie albo jeszcze nie. Pracowalimy we w³asnym gronie, w gronie osób, które nie
maj¹ problemów z to¿samoci¹ zawodow¹. Byæ mo¿e jednak uda³o siê niektórym z nas, poprzez
dzia³ania w ramach projektu, podnieæ rangê edukacji doros³ych w macierzystych instytucjach.
Ponadto, akredytacja wypracowanego przez nas modelu studiów edukacji doros³ych na uniwersytetach w ró¿nych krajach Europy mo¿e dodatnio wp³yn¹æ na kreowanie to¿samoci zawodowej
absolwentów. Od edukatorów doros³ych czêsto mo¿na us³yszeæ pochwa³y pod adresem miêdzynarodowej wspó³pracy, która rozwija solidarnoæ zawodow¹ i motywuje do wytê¿onej pracy. Podobnych efektów mo¿na siê spodziewaæ po jednolitych europejskich studiach edukacji doros³ych. Ju¿
sama wiadomoæ studentów, ¿e w innych krajach Europy ich koledzy lêcz¹ nad identyczn¹ literatur¹, mo¿e wp³yn¹æ na wzrost poziomu identyfikacji z zawodem oraz rozwój to¿samoci europejskiej. Idealnym dope³nieniem tego procesu by³oby urzeczywistnienie dyskutowanej w ramach
Projektu koncepcji polegaj¹cej na:
 utworzeniu miêdzynarodowego zespo³u pedagogicznego, skupiaj¹cego reprezentantów ró¿nych orodków akademickich, którzy realizowaliby poszczególne treci programowe na europejskich uniwersytetach i przejmowaliby obowi¹zki promotorskie wzglêdem studentów z innych uczelni,
 rozwiniêciu systemu praktyk, umo¿liwiaj¹cego absolwentom poznanie specyfiki pracy poza
krajem ich pochodzenia lub studiowania,
 regularnych wymianach studentów, wspólnych seminariach, podró¿ach studyjnych, uczestnictwie w platformach uczenia siê lub kursach opartych na teorii bleanded learning.
Nie uda³o siê wypromowaæ profesji edukatora doros³ych w pojedynkê, warto spróbowaæ
razem.

Profesjonalizm
Dziêki projektowi TEACH moglimy spojrzeæ z wiêksz¹ ostroci¹ na problemy, z którymi
borykamy siê na co dzieñ. Dialog miêdzynarodowy oraz konfrontacja pogl¹dów sprzyjaj¹ bardziej
krytycznemu spojrzeniu na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ. Ponadto uda³o siê nam wypracowaæ pewien konsensus: zgodzilimy siê na okrelony profil kompetencji edukatora doros³ych, który pozwoli mu skutecznie dzia³aæ nie tylko w kraju jego pochodzenia, ale co wiêcej  w ró¿nych regionach Europy, w rozmaitych rodowiskach i krêgach kulturowych. Ka¿dy z opracowanych modu³ów zawiera komponent Rezultaty kszta³cenia (Learning outcomes). Nasz teachowski model
kompetencji tworz¹ cztery p³aszczyzny:
 wiedza specjalistyczna oparta na teorii;
 kompetencja metodyczna i dydaktyczna, wyra¿aj¹ca siê umiejêtnoci¹ przekazu treci i aran¿acji procesów nauczania i uczenia siê;
 kompetencja spo³eczna, polegaj¹ca na inicjowaniu procesów komunikacji i kooperacji oraz
refleksyjnym stosunku do tych procesów;
 kompetencja personalna (osobista), wyra¿aj¹ca siê empati¹ do wspó³uczestników procesów
nauczania-uczenia siê, elastycznoci¹ dzia³ania, refleksyjnoci¹ i otwartoci¹ (tak¿e etyka zawodowa).
Mimo osi¹gniêtego w ramach projektu TEACH konsensusu odnonie profesjonalizmu edukatora doros³ych, nasza definicja nie zamyka ogólnoeuropejskiej debaty na ten temat. ¯yjemy
w ró¿nych warunkach spo³ecznych, ekonomicznych i kulturowych i dlatego  nawet jeli godzimy
siê na pewne ustalenia ramowe odnonie profesjonalizmu  to, w zale¿noci od miejsca pracy,
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rodzaju i charakteru obowi¹zków zawodowych oraz specyfiki grupy adresatów, poszczególnym
kategoriom kompetencji nadawana bêdzie ró¿na ranga.
Trudno dzi tak¿e z pe³nym przekonaniem zaprzeczyæ tezie sformu³owanej w 1968 roku przez
Franza Pöggelera, i¿ pracê zawodow¹ edukatora doros³ych bêdzie zawsze charakteryzowaæ pewna
doza nieregularnoci13. Wiele osób zwi¹zanych z tym zawodem nadal nie postrzega swej profesji
wy³¹cznie w kategoriach racjonalnego profesjonalizmu. Aby tak siê sta³o, zmianie musz¹ najpierw
ulec warunki ramowe, w których edukacja doros³ych funkcjonuje. Nawi¹zujê do ewidentnych
braków w niektórych krajach, zw³aszcza braków w sferze legislacyjnej i ignorancji w³adz pañstwowych, które  wbrew deklaracjom i opracowywanym na ¿yczenie Komisji Europejskiej strategiom rozwoju kszta³cenia ustawicznego, edukacjê doros³ych w dalszym ci¹gu traktuj¹ jako prywatê doros³ych obywateli. Trudno wymagaæ profesjonalizmu od dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych, którzy wiêkszoæ czasu powiêcaj¹ na zdobycie dotacji, umo¿liwiaj¹cej przeprowadzenie
krótkiego kursu. Z doz¹ za¿enowania muszê stwierdziæ, ¿e w dziedzinie edukacji doros³ych kraje
cz³onkowskie Unii Europejskiej nadal dzieli przepaæ.
W obecnej sytuacji istnieje jeszcze jedno powa¿ne zagro¿enie. Powo³am siê na Wolfganga
Schulenberga, który w 1972 roku prognozowa³, ¿e dni zaanga¿owanej impulsywnoci i mistrzostwa w improwizacji s¹ policzone i przestrzega³ przed przejêciem pola przez administracjê.
Wed³ug Schulenberga takie niebezpieczeñstwo mo¿e zaistnieæ w sytuacji, gdy potê¿nej administracji nie jest w stanie przeciwstawiæ siê silnie ukonstytuowana profesja edukatora doros³ych,
posiadaj¹ca jasne i przejrzyste specjalizacje zawodowe, wynikaj¹ce z teoretycznych fundamentów
edukacji doros³ych jako dyscypliny naukowej, wspomagana przez reprezentantów tego zawodu,
klarownie artyku³uj¹cych samowiadomoæ wspólnego zadania i wspó³odpowiedzialnoci14.
Przed obserwatorem edukacji doros³ych w Polsce jawi siê dzi obraz prze¿ywaj¹cych boom
prywatnych instytucji, kszta³c¹cych specjalistów marketingu, ubezpieczeñ, doradców personalnych i podatkowych oraz wielu innych profesji. Teoretyczne podstawy edukacji doros³ych nie
odgrywaj¹ w tych instytucjach pierwszoplanowej roli, liczy siê klient, edukacja jest traktowana
jako towar i us³uga. Z drugiej strony, z ogromem trudnoci borykaj¹ siê na co dzieñ, trwale zakorzenione w polskiej tradycji, organizacje i stowarzyszenia, którym przywiecaj¹ cele, jak: upowszechnianie wiedzy ogólnej, animacja kulturalna, czy wspomaganie jednostki w jej d¹¿eniach
emancypacyjnych. Te instytucje nie myl¹ ani o standardach europejskich, ani o systemach zabezpieczania jakoci, ani o profesjonalizacji kadry, pracuj¹cej czêsto jeszcze na zasadzie spo³ecznikostwa. Nadal brakuje ustawy, która zagwarantowa³aby organizacjom pozarz¹dowym choæ minimum dotacji na instytucjonalne funkcjonowanie. Tymczasem dowiadczenia wielu krajów pokazuj¹, ¿e profesjonalizacji w najwiêkszym stopniu sprzyja rozwój instytucji. Czy w takiej sytuacji
kszta³cenie edukatorów doros³ych na p³aszczynie akademickiej jest w³aciw¹ i uzasadnion¹ inwestycj¹? Zdecydowanie tak. Uniwersytety w Polsce nie zamierzaj¹, wbrew chwilowej tendencji
na rynku owiatowym, zarzuciæ starañ w kierunku profesjonalizacji. Po pierwsze, nasi absolwenci
 profesjonalici edukacji doros³ych  mog¹ zaistnieæ zawodowo w prywatnych instytucjach kszta³cenia doros³ych i wesprzeæ je swoim profesjonalizmem, a tym samym przywróciæ równowagê
miêdzy administracj¹ i orientacj¹ czysto wolnorynkow¹ z jednej strony, a edukacj¹ doros³ych,
rozumian¹ jako dyscyplina akademicka. Po drugie, nie ma innej drogi, jak urzeczywistnienie w
niedalekiej przysz³oci wizji pañstwa, które inwestuje w swój najwiêkszy kapita³  kapita³ ludzki.
13
14

Por. F. Pöggeler, 1968, w: Roswitha Peters: Erwachsenenbildungs-Professionalität. Bielefeld 2004, s. 21.
W. Schulenberg, Zur Professionalisierung der Erwachsenenbildung. Braunschweig 1972, s. 21.
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Realizacja tej wizji we wszystkich krajach Unii Europejskiej wydaje siê byæ nieuchronna i bêdzie
mia³a, rzecz jasna, strategiczne konsekwencje dla rozwoju edukacji doros³ych.

Profesjonalizacja
W odniesieniu do profesjonalizacji projekt TEACH dokona³, byæ mo¿e, najwiêcej. Oferuje
model studiów edukacji doros³ych, które prowadz¹ do zawodu i przygotowuj¹ do sprostania wielorakim wyzwaniom. Zamiast ró¿norodnoci organizacyjno-programowej, pojawia siê koncepcja
jednolitej drogi do zawodu dla studentów z ró¿nych pañstw i regionów Unii Europejskiej. A co
najwa¿niejsze, program studiów zorientowany jest na wymiar europejski. Umo¿liwi studentom
profesjonalne dzia³anie poza granicami ich rodzinnych krajów, pracê z mniejszociami etnicznymi
i kulturowymi oraz zaanga¿owanie w proces jednoczenia siê Europy, który  zw³aszcza w sferze
emocjonalnej  nie przebiega z oczekiwan¹ dynamik¹. Liczba eurosceptyków ronie.
Uzasadnione wydaj¹ siê ponadto oczekiwania, ¿e koncepcja studiów TEACH przyczyni
siê do intensyfikacji dialogu na temat profesjonalizacji w edukacji doros³ych na p³aszczyznach
krajowych. Dyskusja miêdzynarodowa charakteryzuje siê nierzadko znacznie wiêksz¹ dynamik¹
ni¿ starania o profesjonalizacjê i profesjonalizm czynione przez uniwersytety w obrêbie poszczególnych krajów. Udzia³ w projekcie TEACH nie tylko uprawnia, wrêcz zobowi¹zuje do podjêcia
tego rodzaju wyzwania.

Zakoñczenie
Wpisalimy siê nasz¹ inicjatyw¹ i produktem w dzia³ania Procesu Boloñskiego, w którym
Europa pok³ada du¿e nadzieje. Zareagowalimy na ideologiczne cele Procesu, jak,
 stworzenie warunków do mobilnoci obywateli;
 dostosowanie systemów kszta³cenia do potrzeb rynku pracy, a zw³aszcza doprowadzenie do
poprawy zatrudnialnoci absolwentów;
 podniesienia atrakcyjnoci, a tym samym konkurencyjnego systemu szkolnictwa wy¿szego
w Europie tak, aby odpowiada³a ona wk³adowi tego obszaru w rozwój cywilizacji.
Odpowiedzielimy na szereg postulatów zawartych w Procesie Boloñskim, wskazuj¹cych
sposoby realizacji celów przywiecaj¹cych idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy¿szego, w tym na postulaty, jak:
 wprowadzenie systemu ³atwo czytelnych i porównywalnych stopni (dyplomów),
 wprowadzenie studiów dwustopniowych,
 usuwanie przeszkód ograniczaj¹cych mobilnoæ studentów i pracowników,
 wspó³dzia³anie w zakresie zapewnienia jakoci kszta³cenia,
 propagowanie problematyki europejskiej w kszta³ceniu.
Mielimy na uwadze te elementy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego, które podkrelone zosta³y w Komunikacie Praskim, tj.:
 kszta³cenie ustawiczne,
 wspó³dzia³anie uczelni i studentów w realizacji Procesu Boloñskiego,
 propagowanie atrakcyjnoci Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego poza Europ¹.
(W naszych spotkaniach uczestniczyli gocie z Japonii i Chin. Nawi¹zalimy równie¿ kontakty
robocze z American Association for Adult and Continuing Education  AAACE).
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Udowodnilimy, ¿e reprezentowane przez nas rodowiska akademickie s¹ zainteresowane
w³¹czeniem siê do Procesu Boloñskiego, ¿e edukatorzy doros³ych reaguj¹ z w³aciw¹ sobie elastycznoci¹ i zaanga¿owaniem na wyzwania i potrzeby, wynikaj¹ce z procesu jednoczenia siê
Europy.
W rzeczywistoci nasze dotychczasowe osi¹gniêcia plasuj¹ siê w sferze teorii, albowiem jestemy dzi jedynie w posiadaniu programu studiów i kilku cennych dowiadczeñ. Nawi¹zalimy
wspó³pracê miêdzy pracownikami naszych uczelni i zainicjowalimy wspólne seminaria dla studentów. Najpierw by³y to inicjatywy polsko-niemieckie, potem do³¹czyli studenci z Pecs, jesieni¹
bêd¹ uczyæ siê razem studenci z Bielefeld, Kowna, Pecs i Torunia. Nasz wspólny produkt: europejski program studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych odpowiada kryteriom postulowanym przez Proces Boloñski i otwiera przed Europ¹, przed edukacj¹ doros³ych nowe perspektywy. Jeli ten program zaistnieje na europejskich uniwersytetach, nie bêdzie miejsca dla w¹tpliwoci. Wtedy bêdziemy mogli oznajmiæ: Przyczynilimy siê do usuniêcia przeszkód ograniczaj¹cych mobilnoæ studentów i pracowników, dostosowalimy system kszta³cenia do potrzeb rynku
pracy, etc. Prof. Horst Siebert w zewnêtrznej ewaluacji Projektu stwierdzi³: Po raz pierwszy
naukowcy i praktycy edukacji doros³ych z ró¿nych krajów opracowali program studiów magisterskich z zakresu nauk pedagogicznych. ( ) Program studiów odpowiada zaleceniom Unii Europejskiej odnonie studiów drugiego stopnia. ( ) Po¿¹dane jest upowszechnienie tego programu
studiów tak¿e w krajach, które nie uczestniczy³y w Projekcie.
Jeli nasze plany odnonie akredytacji studiów TEACH na uniwersytetach i w szko³ach wy¿szych powiod¹ siê, przejdziemy do historii edukacji doros³ych jako prekursorzy. Dzi jestemy
niczym konstruktorzy Airbusa A380, najbardziej nowoczesnej, imponuj¹cej, niektórzy twierdz¹ 
genialnej maszyny lataj¹cej, symbolu mo¿liwoci tkwi¹cych we wspólnej Europie. To dzie³o
w niepewnoci czeka na swój pierwszy lot.
Podejmijmy wyzwanie i spróbujmy wystartowaæ przed Airbusem.
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Edukacja nieformalna w Tajlandii: filozofia,
koncepcja i zastosowanie
Nonformal education in Thailand: philosophy,
concept and practice
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¿ycie, szkolenie zawodowe, spo³eczeñstwo oparte na wiedzy.
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Summary
The article presents new ideas and concepts and philosophical thinking throughout the tree periods
of adult education and nonformal education in Thailand. This article shows how the main idea and
concept of each generation is a reflexion of the main problem of that particular generation. The
problem of illiteracy as the main obstacle to modernization is also presented by the author. It may be
said that the history of nonformal education in Thailand has revealed many interesting aspects of
social phenomenon. All the more fascinating is to see how some of the central concepts of andragogy and pedagogy advocated by world philosophers and thinkers are being applied in the Thai context and assimilated in the cultural environment.

Historiê tajskiej edukacji nieformalnej mo¿na podzieliæ na trzy okresy. Pierwszy okres poprzedza³ wprowadzenie nowoczesnego systemu kszta³cenia. Obejmowa³ czas kiedy tradycyjny
system edukacji dotyczy³ g³ównie edukacji nieformalnej i incydentalnej. Drugi okres zrodzi³ siê
w 1938 roku, poprzez wdro¿enie Programu Edukacji Doros³ych i zapocz¹tkowany by³ wybuchem
II wojny wiatowej, kiedy to rz¹d zainteresowa³ siê problemami modernizacji i likwidacji analfabetyzmu. Trzeci okres rozpocz¹³ siê od ustanowienia Ministerstwa Edukacji Nieformalnej w obrêbie Ministerstwa Edukacji w 1979 roku, kiedy to koncepcja edukacji lifelong sta³a siê zagadnieniem powszechnym.
W okresie poprzedzaj¹cym wstêp do nowoczesnego systemu nauczania w Tajlandii, w po³owie XIX wieku, proces edukacji w spo³eczeñstwie tajskim by³ nieformalny i incydentalny. wi¹tynia by³a nieformaln¹ instytucj¹ edukacyjn¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu, chocia¿ formalnie nie
organizowa³a ¿adnych lekcji i nie posiada³a programu nauczania, ani planu zajêæ. Mnich udziela³
lekcji uczniom w oparciu o w³asne podstawy wiedzy i w dogodnym dla niego czasie. W systemie
tym czynnik religijny by³ dominuj¹cym. Przyswajanie jêzyka tajskiego odbywa³o siê tylko poprzez naukê Buddish Dharma (Nauczanie Buddy). Jednak tamtejszy system nauczania nie ró¿ni³
siê znacznie od tradycyjnego, utworzonego w chrzecijañskiej Europie w okresie redniowiecza,
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w którym motyw religijny by³ równie¿ dominuj¹cy. Tak naprawê, dzisiejszy system edukacji nieformalnej nie bazuje na ówczesnym, a wywodzi siê z programu nauczania doros³ych w XIX wieku.
W Tajlandii edukacja doros³ych zosta³a po raz pierwszy wdro¿ona w 1938 roku w celu walki
z analfabetyzmem. Kolejnym motywem tego dzia³ania by³o przyspieszenie procesu modernizacji
tajskiego spo³eczeñstwa, które sta³o siê g³ówn¹ trybun¹ dla rz¹dowej polityki po krwawej Rewolucji w 1932 roku. Modernizacja by³a kontynuacj¹ procesu zapocz¹tkowanego w po³owie XIX
wieku, ale w nowym politycznym re¿imie  monarchii konstytucyjnej. Rewolucjonistyczna Grupa
by³a zniecierpliwiona powolnym procesem nauczania formalnego, które by³o realizowane jako
uniwersalne nauczanie podstawowe. Analfabetyzm wród grupy 20-letnich osób wzrós³ do 68%
w 1938 roku. Reforma Tajlandii i jej przygotowanie do nadchodz¹cej demokracji by³y konieczne,
aby wiêkszoæ tajskich doros³ych potrafi³a czytaæ i pisaæ, a tak¿e rozumia³a obywatelskie obowi¹zki. Tak oto w porównaniu z brytyjskim modelem, program edukacji doros³ych zapocz¹tkowany w Tajlandii w 1938 roku by³ oparty na innej ideologii, jedn¹ z nich by³a uniwersalna wartoæ
modernizacji. Bardziej ni¿ socjalna równoæ i socjalna transformacja klasowa liczy³a siê uniwersalna wartoæ zmian.
W pocz¹tkowym okresie edukacji doros³ych w Tajlandii skupiono siê na programie walki
z analfabetyzmem i na wpajaniu obywatelskiej odpowiedzialnoci. Póniej, z nastaniem II wojny
wiatowej i japoñskiej wspólnej sfery wp³ywów w Tajlandii, nacjonalistyczny zapa³ równie¿ doda³
kulturalnego wymiaru programowi edukacji doros³ych. Jedno z obwieszczeñ Rady Ministrów
w 1943 roku stwierdza³o, ¿e tajscy ludzie powinni wysoce ceniæ jêzyk tajski i mieæ szacunek do
nauki tego jêzyka jak do obywatelskiego obowi¹zku. Powinni umieæ czytaæ i pisaæ oraz pomagaæ
w nauce tym, którzy tych umiejêtnoci nie posiadaj¹. Dekret z 1943 roku wprowadzi³ w ¿ycie
politykê, zgodnie z któr¹ doroli w wieku 2045 lat mog¹ rozpoczynaæ naukê czytania i pisania
pocz¹wszy od 1 stycznia ka¿dego roku, po zap³aceniu podatku edukacyjnego. Dekret ten obowi¹zywa³ krótko, mo¿na jednak uznaæ, ¿e pierwsza faza kampanii walki z analfabetyzmem  w 1945
roku  odnios³a sukces i zredukowa³a tempo wzrostu analfabetyzmu prawie o 1/5.
Druga faza edukacji doros³ych rozpoczê³a siê po 1947 roku, kiedy to rz¹d ponownie po³o¿y³
nacisk na program walki z analfabetyzmem i krzewienie obywatelskiej odpowiedzialnoci. Okres
ten (19481960) nazywany by³ edukacj¹ podstawow¹. Ekonomiczny wymiar i element zawodowy
sta³y siê dodatkowymi cechami programu edukacji doros³ych. Odczuwalna by³a równie¿ obecnoæ organizacji UNESCO. W 1954 roku z jej pomoc¹ utworzono Thai UNESCO Fundamental
Education Centre (TUPEC). Zadaniem tego Centrum by³a pomoc w kszta³ceniu kadry owiatowej, która mog³aby uczyæ tamtejszych mieszkañców wiosek dodatkowych zawodowych umiejêtnoci, jak równie¿ podnosiæ wiadomoæ w zakresie problemów zdrowotnych i spo³ecznych.
W ten oto sposób, koncepcja po³¹czenia programu walki z analfabetyzmem i szkolenia zawodowego zaczê³a ¿yæ w³asnym ¿yciem. W 1965 roku, zorganizowana przez UNESCO Konferencja
w Teheranie, zaleci³a Work Oriented Functional Literacy  jako model edukacji dla doros³ych.
Oznacza³o to, ¿e szkolenie w zakresie zawodowych umiejêtnoci powinno byæ integraln¹ czêci¹
szkolenia z zakresu czytania i pisania. Program Work Oriented Functional Literacy zosta³ wprowadzony w 1968 roku w pó³nocnej prowincji Lampang. Istnia³y jednak pewne trudnoci zwi¹zane
z edukacj¹ zawodow¹. Pracownicy dydaktyczni nie byli wystarczaj¹co wykwalifikowani w zakresie umiejêtnoci zawodowych. Tak oto w 1971 roku Work Oriented Functional Literacy zosta³
przekszta³cony w Functional Literacy, który k³ad³ wiêkszy nacisk na proces nabywania umiejêtnoci radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ni¿ na konkretny zawodowy problem. Taki ogólny pro-
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ces nabywania umiejêtnoci radzenia sobie w trudnych sytuacjach nazwany zosta³ Khit-pen i propagowany by³ przez Dr. Kowit Vorapipatana, póniejszego Kuratora Owiaty Wydzia³u Doros³ych.

Khit pen
Nie jest ³atwo wyt³umaczyæ dok³adne znaczenie tej filozofii. Khit-pen charakteryzuje siê nowym filozoficznym podejciem do edukacji. Zak³ada on, ¿e celem ¿ycia cz³owieka jest poszukiwanie szczêcia. Szczêcie jest osi¹gane, kiedy ¿yje siê w harmonii z otoczeniem. Kiedy powstaje
dysharmonia pomiêdzy samym sob¹ a otoczeniem pojawia siê niezadowolenie. Kontynuacj¹ tego
postulatu s¹ cztery dzia³ania, które opisuj¹ sposoby naszego zachowania, kiedy stawiamy czo³a
ró¿nym sytuacjom.
1. Próba zmiany otoczenia zgodnie z naszym w³asnym pragnieniem.
2. Próba zmiany samego siebie i swojego pragnienia w porozumieniu z otoczeniem.
3. Próba zmiany samego siebie i otoczenia dlatego s¹ one w harmonii.
4. Ucieczka od istniej¹cego rodowiska i szukanie nowego.
W ró¿nych okolicznociach ¿ycia codziennego nie ma jednoznacznych wyborów. Problem
polega na tym jak ustaliæ, który przebieg dzia³añ jest prawid³owy. Proces Khit-pen postuluje trzy
typy wiedzy niezbêdnej cz³owiekowi Khit-pen (dos³ownie: cz³owiek, który wie, co myli):
1. Wiedza o samym sobie.
2. Wiedza o otoczeniu.
3. Techniczne umiejêtnoci lub wiedza techniczna.
Jedna osoba potrzebuje trzech typów wiedzy, aby staæ siê cz³owiekiem Khit-pen. Dr. Kowit
Vorapipatana i jego koledzy, zastosowali podejcie Khit-pen w Functional Literacy Program. Znawcy
twierdz¹, ¿e Khit-pen kreuje humanistyczne podejcie do zdobywania wiedzy. Metoda dialogu
daje ka¿dej jednostce wolnoæ w podejmowaniu decyzji, po przeanalizowaniu wszystkich za
i przeciw w rozwi¹zaniu ka¿dego problemu. Nale¿y zadaæ pytanie co wyró¿nia sposób podejcia
Khit-pen, jako typowego tajskiego spojrzenia na wiat i ukrytego konceptu szczêcia oraz wiary
w harmoniê spo³ecznej rzeczywistoci. G³ówny nurt tajskiej kultury, a dok³adnie historii, która
jest kontynuacj¹ procesu adaptacji i interakcji pomiêdzy tradycj¹ i ci¹gle zmieniaj¹cym siê rodowiskiem charakteryzuje za³o¿enie, ¿e szczêcie polega na harmonii rzeczywistoci (pomiêdzy sob¹
a otoczeniem).
Mimo ¿e podejcie Khit-pen zosta³o w³¹czone w Functional Literacy Programme nie jest
jednak kontynuowane. Kszta³cenie ustawiczne (po zrealizowaniu programu Functional Literacy)
opiera siê na praktyce konwencjonalnego systemu nauczania, jakim jest szkolenie zawodowe.
Z pojawieniem siê podejcia Khit pen, w latach 70. uwidoczni³a siê ró¿norodnoæ programów wdra¿anych do edukacji doros³ych. W 1972 roku, w prowincji Lampang zosta³ wprowadzony Village Newspaper Reading Centre Project (Projekt: Wiejska Czytelnia Czasopism), póniej
rozci¹gniêty na inne prowincje. Równie¿ w 1972 roku Ruchome Zawodowe Jednostki Szkoleniowe by³y przenoszone z Ministerstwa Edukacji Zawodowej do Wydzia³u Edukacji Doros³ych.
Wdra¿ane by³y tak¿e programy, które umo¿liwia³y osobom doros³ym zdobywanie wiedzy na poziomie wy¿szym, poprzez uczestnictwo w wieczorowych kursach. W 1975 roku zosta³ równie¿
wprowadzony program radiowej korespondencji, nadaj¹c szerszy zasiêg us³ugom edukacyjnym
dla lokalnej spo³ecznoci, umo¿liwiaj¹c zdobycie wykszta³cenia, takiego jak poprzez tradycyjny
system nauczania.
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Lata 70. by³y wiêc najbardziej owocn¹ dekad¹ w edukacji doros³ych w Tajlandii. Prace te
stanowi³y przygotowanie dla rozwoju nieformalnej edukacji doros³ych w latach 80. By³ to równie¿ czas wrzawy politycznej, w którym by³o proponowanych i omawianych wiele reform edukacyjnych, w tym koncepcja nauki przez ca³e ¿ycie (lifelong learning) i wzajemnego uzupe³niania
siê formalnego i nieformalnego systemu edukacji. Du¿a iloæ pomys³ów na reformy edukacyjne
zosta³a wcielona w ¿ycie poprzez Narodowy Plan Edukacji w 1977 roku oraz IV Edukacyjny Plan
Rozwoju w latach 19771982. W 1979 roku Wydzia³ Edukacji Doros³ych zosta³ przeniesiony do
Ministerstwa Edukacji Nieformalnej.
Obecny okres nieformalnej edukacji charakteryzuje siê rozwojem dzia³añ nieformalnych,
wystêpuj¹cych na obszarze ca³ego kraju, jak równie¿ dowiadczeniem wynikaj¹cym z koncepcji
lifelong learning.

Edukacja przez ca³e ¿ycie(Lifelong education)
Lifelong education jest bardziej wszechstronn¹ koncepcj¹ ni¿ edukacja doros³ych. R.H. Dave
tak definiuje to pojêcie: wszechstronna koncepcja, zawieraj¹ca formalne, nieformalne i incydentalne uczenie siê, rozci¹gaj¹ce siê dok³adnie na okres ca³ego ¿ycia jednostki, aby osi¹gn¹æ jej
najpe³niejszy mo¿liwy rozwój indywidualny, spo³eczny i zawodowy. Jest to szukanie spojrzenia
na edukacjê ca³ociowo, w³¹czaj¹c naukê wystêpuj¹c¹ w domu, szkole, w miejscu pracy, odbywaj¹c¹ siê poprzez mass media, ró¿ne sytuacje i struktury dla jej zdobywania.
Pod wp³ywem publikacji UNESCO: Learning to Be(Uczyæ siê ¿eby byæ), koncepcja edukacji longlearning zdoby³a wiêkszy wp³yw na mylenie tajskich pedagogów w latach 70. Problemem staj¹cym przed zwolennikami tej koncepcji, jest sposób opracowania systemu powszechnego kszta³cenia ogólnego (na poziomie szko³y redniej) i strategii nauczania tak, aby wprowadziæ
w ¿ycie koncepcjê Narodowego Planu Edukacji z 1977 roku, ustanowionego zgodnie z zasadami
po³¹czenia formalnego i nieformalnego systemu nauczania. Nowy program nauczania na poziomie szko³y redniej równie¿ otwiera mo¿liwoci w³¹czenia aspektu nieformalnego jako integralnej czêci formalnego systemu kszta³cenia. W rzeczywistoci jednak zmiana ta nie jest ³atwa.
Wiêksza czêæ nauczania jest ukierunkowana na system egzaminowania ustanowiony przez Urz¹d
do Spraw Uniwersyteckich.
W obrêbie zakresu dzia³añ Wydzia³u Edukacji Nieformalnej, system edukacji ustawicznej
jest powoli rozwijaj¹cym siê systemem poza istniej¹cymi programami. Podstaw¹ Programu Functional Literacy jest kontynuacja programów edukacyjnych i dostarczenie wiedzy/informacji poprzez Wiejskie Czytelnie Czasopism i krótkie kursy zawodowe. Schemat edukacji ustawicznej
w Tajlandii zak³ada nieustann¹ interakcjê trzech podsystemów.
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Rys. 1. Schemat podsystemów edukacji ustawicznej w Tajlandii
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Interakcja pomiêdzy tymi trzema elementami jest procesem nieustannym. Uczeñ ucz¹cy siê
w ramach edukacji podstawowej, czy to w sposób formalny czy nieformalny, powinien byæ poddany dzia³aniu wiedzy/informacji przekazywanych za porednictwem mediów. Nastêpnie, powinien
zostaæ przeszkolony lub przekwalifikowany na krótkim kursie podstaw umiejêtnoci potrzebnych
do wykonywania danej pracy. Ucz¹ca siê osoba, wyposa¿ona w konkretne umiejêtnoci, zwiêksza
swoje podstawowe wykszta³cenie i mo¿e potrzebowaæ powrotu do edukacji podstawowej na wy¿szym poziomie, ni¿ przedtem uzyska³a. Taka interakcja wprowadza proces cykliczny.
W ten sposób zosta³ streszczony i sformu³owany przez pedagogów tajskich opis koncepcji
systemu edukacji na ca³e ¿ycie, ukazany w sprawozdaniu z Regionalnego Seminarium w Bangkoku w 1986 roku. Przedstawione wczeniej trzy podsystemy s¹ obecnie panuj¹cymi wzorami
w edukacji nieformalnej w ka¿dym lokalnym centrum w kraju.

Problemy
Wci¹¿ pozostaj¹ do rozwi¹zania liczne problemy. Jednym z nich jest ilociowy zasiêg dzia³ania. W przypadku dostêpu do wiedzy/informacji mniej ni¿ 50% mieszkañców wsi ma zapewniony dostêp do czytelni, które s¹ ci¹gle ubogo wyposa¿one. Innym problemem jest kwestia, by wiêkszoæ doros³ych mieszkañców pod¹¿a³a wzd³u¿ trzech podsystemów tak, jak siê tego oczekuje.
Byæ mo¿e problem ten w koñcu zniknie, jeli bêdzie istnia³a wystarczaj¹ca motywacja dla ca³ego
spo³eczeñstwa i wszystkim zapewni korzyci. W jaki sposób w tym samym czasie mo¿emy po³¹czyæ te trzy elementy, aby wywiera³y realny wp³yw na spo³eczny i ekonomiczny rozwój w spo³ecznoci wiejskiej?
Problem integracji jest du¿ym wyzwaniem i daje mo¿liwoæ wzrostu innej koncepcji nauczania, obecnie testowanej w kilku wsiach, bazuj¹cej na spo³eczeñstwie. Taki system nauczania jest
w pewnym sensie abstrakcyjn¹ struktur¹ pojêciow¹, zaczerpniêt¹ z typologii nauczania proponowanej przez Y.Bertranda. Zgodnie z póniejszymi modelami edukacyjnymi, mo¿e byæ on podzielony na trzy kategorie: model skoncentrowany na instytucji, model skoncentrowany na spo³eczeñstwie, model skoncentrowany na osobie. Model skoncentrowany na instytucji traktuje naukê jako
proces magazynowania i wyszukiwania informacji. Model skoncentrowany na spo³eczeñstwie bazuje
na dzia³aniach spo³ecznych i spo³ecznej integracji, gdzie g³ówn¹ rol¹ dzia³alnoci edukacyjnej jest
przynoszenie zmian w spo³eczeñstwie, w strukturze socjalnej i instytucjach. Model skoncentrowany na osobie opiera siê na humanistycznym punkcie widzenia, k³ad¹c g³ówny nacisk na indywidualny rozwój, co oznacza osobiste dowiadczanie nauki oraz motywacjê ucz¹cego siê.
Aktualnie w zastosowaniu jest bardzo ma³o podstawowych rodzajów tych modeli.
W Ministerstwie Edukacji Nieformalnej wiêkszoæ programów mo¿e podlegaæ pod kategoriê 1 i 3.
Jednak w eksperymentalnym programie Delsilife mo¿na powo³aæ siê na kategoriê 2. Pe³na nazwa
Delsilife brzmi: Rozwój Skoordynowanego Edukacyjnego Interwencyjnego Systemu dla Poprawy Jakoci ¯ycia Biednych Wsi przez Samodzielnoæ. Celem jest d¹¿enie do samodzielnoci przez
proces edukacji. Dzia³anie to odbywa siê porzez organizowanie mieszkañców wsi w grupy, w celu
rozwi¹zywania konkretnych problemów. Grupy prowadzone s¹ przez liderów. Agencje rz¹dowe
dzia³aj¹ jako organy wspomagaj¹ce. Grupy dyskusyjne, wspomagane przez pomoc naukow¹, dostêpn¹ dziêki agencjom rz¹dowym, musz¹ zdecydowaæ o g³ównym przebiegu dzia³añ ekonomicznych i spo³ecznych. Model Delsilife jest aktualnie rozpowszechniany na wiêkszoæ prowincji pod
nazw¹ Jakoæ w Projekcie Promocji ¯ycia, jak równie¿ Podstawowe Minimum Potrzeb, oferuj¹c
strukturê dla rozwoju dzia³añ spo³eczeñstwa, gdzie proces nauczania jest podobny do modelu DelEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006

39

silife. Mieszkañcy wsi s¹ podzieleni na ró¿ne grupy nauczania prowadzone przez przygotowanych
liderów sporód ich spo³ecznoci. Ministerstwo oficjalnie pomaga w szkoleniu tych wolontariuszy, którzy nastêpnie dzia³aj¹ jako pomocnicy i doradcy dla tych grup. Wiêkszoæ dzia³añ edukacyjnych uzupe³niana jest poprzez samodzielne dzia³ania spo³eczno-ekonomiczne, organizowane
przez mieszkañców wsi, wspólnie z Ministerstwem pe³ni¹cym funkcje doradcze.
Model i praktyki opisane powy¿ej mog¹ byæ okrelane jako: spo³eczeñstwo oparte na wiedzy. Model ten oferuje bardziej zintegrowany system nauczania ni¿ inne istniej¹ce programy
Ministerstwa. Zgodnie z C.P. Eskamp, który stworzy³ studia wy¿sze i analizê projektu Delsilife
w Indonezji, Tajlandii i na Filipinach, program obejmuje podstawowe umiejêtnoci ¿yciowe oraz
umiejetnoci instrumentalne, które ³¹cz¹ sposób podejcia Delsilife. Poprzez podstawowe umiejêtnoci ¿yciowe rozumie siê podstawow¹ znajomoæ czytania i pisania, ogólne umiejêtnoci marketingowe i ksiêgowe, jak równie¿ umiejêtnoæ radzenia sobie w relacjach miêdzyludzkich i zdolnoæ koordynacji. Poprzez instrumentalne umiejêtnoci rozumie siê konkretne umiejêtnoci zawodowe np. mechanik samochodowy, technik rolnictwa etc. Za³o¿eniem Delsilife jest to, ¿e obie te
kategorie zostan¹ po³¹czone jako niezbêdne elementy spo³ecznego i ekonomicznego rozwoju spo³ecznoci wiejskich.
Sieæ spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, jeli bêdzie ci¹gle utrzymywana i promowana, mo¿e
s³u¿yæ jako ogniwo ³¹cz¹ce opisane wczeniej trzy podsystemy. Procesy grupowe, jeli bêd¹ ci¹gle utrzymywane, bêd¹ pokazywaæ ujawniaj¹ce siê potrzeby edukacyjne spo³eczeñstwa gdzie te
trzy podsystemy  edukacja podstawowa, dostêp do informacji i krótkie kursy zawodowe  powinny byæ dostarczane.

Podsumowanie
Obecnie w Tajlandii funkcjonuj¹ niemal wszystkie idee i koncepcje, jakie pojawi³y siê
w dzia³aniach i programach trzech okresów formalnej i nieformalnej edukacji doros³ych w Tajlandii. W tradycyjnym spo³eczeñstwie, gdzie religia by³a g³ówna si³¹ motywuj¹c¹, g³ównym zadaniem nieformalnej edukacji by³o czerpanie wiedzy z religii. W czasach wspó³czesnych, problem
reformy jest dostrzegany jako nagl¹cy, dlatego decydenci próbuj¹ wykorzystaæ edukacjê doros³ych jako g³ówny instrument w narodowej reformie. Problem analfabetyzmu by³ postrzegany
jako najwiêksza przeszkoda w unowoczeniu kraju. Póniej, kiedy zaczê³o funkcjonowaæ
UNESCO, wiat zacz¹³ odczuwaæ jego wp³yw, wzrós³ problem spo³ecznego i ekonomicznego rozwoju. W odpowiedzi, Tajlandia opracowa³a koncepcje Khit-pen, jako integraln¹ czêæ funkcjonuj¹cego programu nauczania. Koncepcja ta jest g³êboko zakorzeniona w tajskiej kulturze, opiera siê
na humanitarnej trosce o wolnoæ wyboru ka¿dej jednostki. Kiedy edukacja przez ca³e ¿ycie (lifelong education) dosz³a do g³osu z du¿ym udzia³em UNESCO, Tajowie stworzyli szkielet struktury
takiej edukacji w oparciu o trzy podelementy (edukacjê podstawow¹, wiedzê/informacjê, krótkie
kursy szkolenia umiejêtnoci). Wszystkie te koncepcje i podejcia mog¹ byæ postrzegane jako
prowadz¹ce do wykszta³cenia siê modelu skupionego na instytucji, osobie oraz równie potrzebnego modelu skupionego na spo³eczeñstwie.
Podsumowuj¹c stwierdziæ mo¿na, ¿e historia edukacji nieformalnej w Tajlandii ukaza³a wiele interesuj¹cych aspektów zjawiska spo³ecznego. Wnios³a wiele wartych uwagi koncepcji oraz
filozoficzne mylenie funkcjonuj¹ce poza praktyk¹, takie jak filozofia Khit-pen. Ewolucja pojêciowej struktury edukacji przez ca³e ¿ycie (lifelong learning) równie¿ zas³uguje na szczególn¹
uwagê. Najbardziej fascynuj¹ce jest dowiadczenie, jak g³ówne koncepcje andragogiki czy te¿
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pedagogiki, popierane przez wiatowych filozofów i mylicieli by³y wykorzystywane w kontekcie tajskim i przyswajane w tym rodowisku kulturowym.
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Summary
The article presents the main objectives and assumptions of Cost A23 Action The Evaluation of
European Labour Market Programmes in the context of  The European Cooperation in the field of
Scientific and Technical Research  COST activity. The analisys concerns, except from objectives,
the target groups of COST A23 Action, the areas of research work within the international cooperation of scientists and geographical range of COST A 23 activity. In the article the input of Institute
for Sustainable Technologies in Radom in the project is described.

Europejski Program Wspó³pracy w dziedzinie Badañ Naukowo-Technicznych
COST
Europejski Program Wspó³pracy w Dziedzinie Badañ Naukowo-Technicznych (European
Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to
utrzymywana wspólnie przez 34 pañstwa europejskie i Izrael (jako pañstwo wspó³pracuj¹ce) struktura instytucjonalna, której najwa¿niejszym zadaniem jest organizowanie wielostronnej wspó³pracy naukowo-technicznej krajów cz³onkowskich. Program funkcjonuje od 1971 r. COST umo¿liwia koordynacjê na szczeblu europejskim przedsiêwziêæ badawczych o okrelonej tematyce, prowadzonych w ró¿nych krajach w ramach tak zwanych Akcji COST.
Od chwili swego powstania, COST ukierunkowany jest na prowadzenie badañ podstawowych oraz prac badawczych, przy czym du¿a waga przywi¹zywana jest do projektów zorientowanych na potrzeby spo³eczeñstw. Elastyczna i pragmatyczna formu³a programu (pozwalaj¹ca na
inicjowanie projektów przez samych naukowców, a nastêpnie w³¹czanie siê w nie tylko zainteresowanych krajów), sprawi³a, ¿e liczne akcje COST pomog³y wytyczyæ drogê wielu wa¿nym programom wspólnotowym. Mimo znacznej ekspansji programów Unii Europejskiej, COST ci¹gle
odgrywa wa¿n¹ rolê w promowaniu rozwoju wspó³pracy naukowo-technicznej w Europie: przyczynia siê do zwiêkszania synergii i tworzenia sieci, jak równie¿ pomaga w rozwoju integracji
europejskiej.
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W programie COST obowi¹zuj¹ cztery podstawowe zasady:
 otwartoæ  ka¿dy kraj cz³onkowski COST, jak równie¿ Komisja Europejska, mo¿e zainicjowaæ wspóln¹ realizacjê nowej Akcji,
 elastycznoæ  przyst¹pienie kraju do udzia³u w konkretnej Akcji jest dobrowolne i zale¿y
jedynie od narodowych priorytetów badawczych,
 zdecentralizowanie finansowe  koszty wszystkich prac badawczych ponoszone s¹ bezporednio przez kraje prowadz¹ce badania,
 wspólna koordynacja  realizacja krajowych projektów badawczych jest wspólnie koorydynowana na szczeblu europejskim.
W ramach COST przeprowadzono prawie 200 akcji, w których wziê³o udzia³ 30 000 naukowców ze wspomnianych wy¿ej 34 krajów europejskich oraz 80 instytucji z 11 krajów niecz³onkowskich.

Akcja COST A23 Ewaluacja Europejskich Programów dla Rynku Pracy
W ramach programu COST jest realizowana akcja COST A23 pt. Ewaluacja Europejskich
Programów dla Rynku Pracy. Akcja prowadzona jest od maja 2003 r. a jej zakoñczenie planowane jest na styczeñ 2008 r. Jest ona rozszerzeniem prowadzonej w okresie 19982003 akcji COST
A13 zatytu³owanej: Zmieniaj¹ce siê rynki pracy, strategie opieki spo³ecznej i obywatelstwo.

Rys. 1. Strona internetowa akcji COST A23 (www.tinbergen.nl)
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006
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G³ównym, ogólnym celem programu Cost A23 jest upowszechnianie wiedzy wród europejskiej spo³ecznoci na temat polityki funkcjonowania rynku pracy w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych metod ekonometrycznych, bazuj¹cych na danych w zakresie zachowañ indywidualnych. W ramach Akcji rozwijana jest miêdzynarodowa wspó³praca, prowadz¹ca do systematycznej ewaluacji i tworzenia programów dla rynku pracy ukierunkowanych na redukcjê bezrobocia
i podnoszenie kwalifikacji kapita³u ludzkiego, przy najni¿szych z mo¿liwych kosztach ponoszonych przez podatnika. Wiedza zgromadzona w czasie realizacji akcji Ewaluacja Europejskich
Programów dla Rynku Pracy pomo¿e w opracowywaniu przysz³ych dzia³añ zwi¹zanych z organizacj¹ i maksymalizowaniem efektywnoci rynku pracy. Akcja skupia siê na badaniach empirycznych i teoretycznych. W jej ramach zidentyfikowane zostan¹ wyzwania, przed którymi staj¹
twórcy strategii ukierunkowanych na zwiêkszenie uczestnictwa w rynku pracy.
Pierwsz¹, najwa¿niejsz¹ grupê, do której jest skierowana Akcja, stanowi¹ europejscy naukowcy,
prowadz¹cy badania w tej samej dziedzinie. Miêdzynarodowa wymiana pracowników naukowych,
odbywaj¹ca siê w ramach akcji COST A23, umo¿liwia wykorzystanie obcych dowiadczeñ
w zakresie technik analizowania danych, jak równie¿ empirycznych rezultatów uzyskiwanych poprzez ich zastosowanie, w najlepszy z mo¿liwych sposobów. Wspó³praca taka przyczynia siê do
poprawy jakoci prowadzonych badañ. Przeprowadzona zostanie ewaluacja wiarygodnoci wniosków na temat rozbie¿noci, jakie wystêpuj¹ w otoczeniu instytucjonalnym oraz uregulowaniach
prawnych dotycz¹cych rynku pracy w poszczególnych krajach (na przyk³ad porównanie zupe³nie
ró¿nych przepisów prawnych dotycz¹cych, zwolnienia pracownika z pracy w Hiszpanii i Holandii).
W badaniach zostan¹ wykorzystane zaawansowane metody ekonometryczne. Akcja przyjmie
zarówno bezporednie, mikroekonomiczne podejcie oparte na informacjach o zachowaniu siê
osób indywidualnych, jak równie¿ szersz¹ perspektywê, gdzie bêdzie uwzglêdnia³a efekty porednie, np. dotycz¹ce p³ac pracowników, którzy nie s¹ bezporednio zaanga¿owani w programy rz¹dowe.
Akcja COST A23 ma za zadanie przyczynienie siê do poprawy funkcjonowania europejskiego rynku pracy, dlatego te¿ drug¹ grupê docelow¹ stanowi¹ decydenci na poziomie krajowym
i europejskim. Projekt pozwoli na uzyskanie usystematyzowanych informacji, które oka¿¹ siê im
pomocne przy opracowywaniu strategii rz¹dowych w zakresie polityki rynku pracy. Dziêki badaniom realizowanym w ramach akcji COST A23 mo¿liwe bêdzie ustalenie czynników, wp³ywaj¹cych na efektywnoæ tych strategii, co pozwoli na zastosowanie lepszych rozwi¹zañ. Przeanalizowany zostanie równie¿ poziom komplementarnoci (uzupe³niania siê) strategii opracowanych dla
ró¿nych dziedzin, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie wspieranie przez pañstwo kombinacji strategii
najlepszych z mo¿liwych. Tym sposobem dojdzie do realizacji celu Unii Europejskiej, okrelonego na szczycie w Lizbonie  Europa ma staæ siê najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym
rynkiem na wiecie. Realizowane przez poszczególne rz¹dy programy interwencyjne poddane
zostan¹ ewaluacji, której wyniki i wytyczne publikowane bêd¹ w raportach. Rezultaty programu
bêd¹ prezentowane tak¿e na ³amach czasopism miêdzynarodowych, konferencjach krajowych
i miêdzynarodowych odbywaj¹cych siê poza zakresem tej akcji, rozprawach itp.
Akcja jest realizowana dziêki zaanga¿owaniu specjalistów z wielu krajów. Wymiana dowiadczeñ i wiedzy pracowników naukowych odbywa siê na organizowanych 2 razy w roku konferencjach, misjach naukowych m³odych doktorantów, a tak¿e w grupach roboczych, pracuj¹cych nad
jednym z nastêpuj¹cych tematów:
 Ewaluacja programów;
 Strategie rozwoju zasobów ludzkich;
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 Projektowanie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i podatkowego;
 Ogólna sytuacja dotycz¹ca zatrudnienia i uwarunkowania prawne.
Tematyka prac w grupach roboczych dotyczy w szczególnoci:
 obserwacji i monitoringu dzia³añ podejmowanych przez osoby bezrobotne w celu uzyskania
zatrudnienia;
 programów szkoleniowych dla osób bezrobotnych;
 innych rodzajów pomocowych programów dla osób bezrobotnych, np. opieka nad dzieæmi lub
ulgi w kosztach przejazdów;
 polityki wspierania rozwoju kapita³u ludzkiego, np. wsparcie finansowe dla studentów oraz
subsydiowanie op³at za naukê;
 projektowania systemu opieki socjalnej;
 ochrony zatrudnienia i polityki zwolnieñ;
 systemu podatkowego, zachêcaj¹cego do podejmowania przez spo³eczeñstwo nauki i pracy.
W przygotowaniu akcji aktywnie uczestniczy³y instytucje z Holandii (The Tinbergen Institute (Amsterdam/Rotterdam), Danii (The Centre for Applied Microeconometrics  CAM
w Kopenhadze), Francji (The ENSAE, Ecole nationale de la statistique et de ladministration
économique  Pary¿), Hiszpanii (CEMFI Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Madryt),
Szwecji (Wydzia³ Ekonomiczny, Uniwersytet Uppsala) i Wielkiej Brytanii (Wydzia³ Ekonomii
Politycznej Uniwersytetu College London  UCL).
Poza wy¿ej wymienionymi organizacjami w Akcji, jako kraje wspó³pracuj¹ce, uczestnicz¹
uczelnie i jednostki badawcze z 10 innych pañstw tj. Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Niemcy,
Irlandia, Norwegia, Polska, Rumunia i Szwajcaria. Do udzia³u w akcji COST A23 zachêca siê
kraje z ca³ej Europy, natomiast na uczestnictwie szczególnie zyskaæ mog¹ kraje z Europy rodkowo-Wschodniej.

Zakres Badañ prowadzonych przez Instytut Technologii Eksploatacji w ramach
akcji COST A23
Przy powo³aniu akcji COST A23 Ewaluacja Europejskich Programów Rynku Pracy aktywnie uczestniczy³a tak¿e strona polska, któr¹ reprezentuj¹ nastêpuj¹ce instytucje: Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Instytut Badañ Edukacyjnych w Warszawie, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie oraz Politechnika Radomska. Tematyka projektów badawczych, realizowanych przez stronê polsk¹ obejmuje:
 Badanie wp³ywu programów przedakcesyjnych na sytuacjê rynku pracy regionu radomskiego;
 Ewaluacja nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa zawodowego i ich wp³ywu na
rynek pracy;
 Ewaluacja inforamcyjno-doradczej inicjatywy rz¹dowej na rzecz zwiêkszania szans na rynku
pracy absolwentów szkó³ wy¿szych.
Projekt, realizowany przez Instytut, dotyczy tematyki objêtej obszarem drugim zatytu³owanym Strategie rozwoju zasobów ludzkich. Projekty powiêcone niniejszej tematyce prowadz¹
tak¿e jednostki badawcze z Holandii (Tinbergen Institute), Irlandii (University College Dublin),
Austrii (Institut fur Hohere Studien), Norwegii (Institute for Social Research) oraz Szwecji
(Uppsala University).
W ramach Akcji COST A23 Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy w Radomiu prowadzi projekt badawczy zatytu³owany Teoretyczno-empiryczne badania wp³yEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006
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wu lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy. Podstawowym celem badañ jest
okrelenie wp³ywu nowych lokalnych systemów informowania, doradztwa zawodowego i aktywizacji zawodowej na spo³ecznoci lokalne ze szczególnym uwzglêdnieniem bezrobotnych absolwentów. Badaniu zostanie poddana przede wszystkim dzia³alnoæ wybranych Gminnych Centrów
Informacji (GCI), a tak¿e bezrobotni, studenci, uczniowie i zatrudnieni, korzystaj¹cy z us³ug tych
placówek. Przedmiot badañ dotyczyæ bêdzie dzia³alnoci informacyjnej, szkoleniowej i z zakresu
doradztwa zawodowego, prowadzonej przez placówki GCI.
Dziêki wsparciu i wymianie dowiadczeñ z zakresu metodologii i narzêdzi badawczych
z krajami wspó³pracuj¹cymi w ramach Akcji mo¿liwa bêdzie realizacja celów szczegó³owych
projektu prowadzonego przez Instytut, do których nale¿¹:
 Opracowanie modelu ewaluacji lokalnych systemów informacji i doradztwa zawodowego
z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i narzêdzi opracowanych w programie COST;
 Przeprowadzenie badañ ewaluacyjnych dotycz¹cych:
 skutecznoci informacji, doradztwa i szkolenia w spo³ecznociach lokalnych,
 wp³ywu us³ug doradczych na podstawy oraz aktywizacjê zawodow¹ osób bezrobotnych,
uczniów i studentów,
 zmian wiedzy i umiejêtnoci informatycznych;
 Okrelenie uczestnictwa i barier osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym;
 Przeprowadzenie badañ waloryzuj¹cych rezultaty i us³ugi informacji i doradztwa zawodowego w spo³ecznoci lokalnej;
 Miêdzynarodowe aspekty informowania i doradztwa zawodowego spo³ecznoci lokalnych;
 Opracowanie rekomendacji z zakresu doskonalenia lokalnych systemów informacji i doradztwa zawodowego.
Instytut Technologii Eksploatacji posiada bogate dowiadczenie z zakresu realizacji projektów miêdzynarodowych (PHARE 2000, EQUAL. Leonardo da Vinci). Stanowi ono podstawê
wymiany dowiadczeñ z pozosta³ymi uczestnikami akcji COST oraz gwarantuje aktywne w³¹czenie siê Instytutu w opracowanie narzêdzi badawczych oraz zastosowanie nowych metod ekonometrycznych, rozwiniêtych na podstawie koncepcji laureata nagrody Nobla Jamesa Hackmana.
Uczestnictwo strony polskiej w Akcji bêdzie te¿ wk³adem do realizacji Narodowego Planu Rozwoju 20072013, którego jednym z celów jest rozwój systemów informacji i doradztwa zawodowego.
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Edukacja ustawiczna we Francji

*

Continuing education in France
S³owa kluczowe: edukacja ustawiczna kszta³cenia doros³ych, edukacja nieformalna.
Key wprds: coutinuing education, adult education, nonformal education.
Summary
The article presents legislative aspects and actualn regulation about continuing education in France.
It was presented the institutions, agency and centre of professional orientation working for adult
education development. The author discussed the exqmples of good practices e-learning development against a background of another teaching methods.

Ustawiczne kszta³cenie zawodowe jest postrzegane jako podstawowe prawo obywatela i pracownika, które nale¿y rozwijaæ i zagwarantowaæ ka¿demu, zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarki. Poza finansowaniem publicznym, prawo to jest finansowane przez na³o¿ony na przedsiêbiorstwa obowi¹zek uczestnictwa w rozwoju kszta³cenia zawodowego, poprzez plan kszta³cenia
i obowi¹zkowe sk³adki na rzecz zwiêkszenia kwalifikacji zawodowych oraz indywidualny urlop
na kszta³cenie.
W 2003 r. mia³y miejsce negocjacje z partnerami spo³ecznymi dotycz¹ce reformy ustawy
z 1971 r. W ich wyniku 4 maja 2004 r. przyjêto now¹ ustawê, w myl której reforma przyjê³a cele:
 umo¿liwienie ka¿demu pracownikowi decydowania o w³asnym rozwoju zawodowym,
 promowanie zdobywania i dostosowywania kwalifikacji w ci¹gu ca³ego ¿ycia zawodowego,
 u³atwienie kszta³cenia poza czasem pracy,
 u³atwienie dostêpu do kszta³cenia pracownikom ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz przedsiêbiorstw rzemielniczych,
 promowanie indywidualnego toku kszta³cenia oraz korzystania z nowych technologii, jak równie¿ kszta³cenia w miejscu pracy, dziêki rozwojowi funkcji opiekuna zawodowego,
 rozwój dzia³añ z zakresu zarz¹dzania prognozami dotycz¹cymi miejsc pracy i kwalifikacji, na
poziomie poszczególnych grup zawodowych, poprzez utworzenie obserwatoriów badañ nad
zawodami i kwalifikacjami,
 dba³oæ o równoæ dostêpu do kszta³cenia mê¿czyzn i kobiet.
Do znacz¹cych centrów informacji i badañ nale¿¹:
Centrum na rzecz rozwoju informacji nt. kszta³cenia ustawicznego (Centre-Inffo) objête jest patronatem Ministra Pracy, Spójnoci Spo³ecznej i Polityki Mieszkaniowej, i znajduje siê
w samym rodku sieci przekazywania informacji dotycz¹cych ustawicznego kszta³cenia zawodowego. Jako szczególny partner pañstwa, regionów, partnerów spo³ecznych i zawodowych, Cen*

Publikacja stanowis czêæ Raportu o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005, MEN, Warszawa 2005.
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trum INFFO ma za zadanie promowaæ kszta³cenie zawodowe wród podmiotów i decydentów.
Jego misj¹ jest tworzenie pomys³ów, informowanie oraz okrelanie kierunku rozwoju. W tym celu
Centrum INFFO1 :
 gromadzi informacje i dokumenty nt. ustawicznego kszta³cenia zawodowego;
 wydaje czasopisma, dokumenty informacyjne, dokumenty techniczne, CD-Romy i inne narzêdzia informacyjne;
 uczestniczy w dzia³aniach i kampaniach informacyjnych oraz uwra¿liwiaj¹cych, prowadzonych przez pañstwo lub partnerów spo³ecznych;
 informuje o inicjatywach i dzia³aniach instytucji miêdzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz o dzia³aniach organizacji parytetowych;
 organizuje dni badañ i informacji nad obecn¹ sytuacj¹;
 prowadzi sesje kszta³cenia i dni tematyczne;
 przeprowadza ankiety i badania na rzecz organizacji lub przedsiêbiorstw;
 jest francuskim odpowiednikiem CEDEFOP-u (Europejskiego Centrum Rozwoju Kszta³cenia
Zawodowego) i odpowiada za sieæ Refer France.
Centra Animacji i Zasobów Informacji nt. Kszta³cenia (CARIF)  finansowane przez
pañstwo i regiony, s¹ adresowane do osób zawodowo zajmuj¹cych siê kszta³ceniem i pozostaj¹
w sta³ym kontakcie z podmiotami kszta³cenia zawodowego2 .
Centrum studiów i badañ nad kwalifikacjami (CEREQ)  jest instytucj¹ publiczn¹, która
podlega Ministerstwu Owiaty, Szkolnictwa Wy¿szego i Badañ oraz Ministerstwu Pracy i Spójnoci Spo³ecznej. Centrum dostarcza ekspertyzy podmiotom odpowiedzialnym za kszta³cenie i zatrudnienie, wykorzystuj¹c dane statystyczne, badania, studia i analizy. Centrum sporz¹dza opinie
i propozycje, których zadaniem jest u³atwienie wyboru kierunków polityki kszta³cenia na szczeblu regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym3 .
Centrum Zasobów i Inicjatyw Projektów Zagranicznych (CR2i)  zosta³o utworzone
przez francuskie Ministerstwo Owiaty w celu promowania europejskich i miêdzynarodowych
programów w ramach Sieci GRETA i zajmuje siê kszta³ceniem osób doros³ych. Centrum wype³nia
obecnie swoje zadania przy CIEP (Miêdzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych w Sèvres),
którego profil (zwany in¿ynieri¹ kszta³cenia) akcentuje komplementarnoæ i zbie¿noæ pomiêdzy kszta³ceniem zawodowym m³odzie¿y i doros³ych4 .
W grupie centrów orientacji zawodowej du¿e znaczenie maj¹:
Miêdzyinstytucjonalne centra bilansu kompetencji (CIBC)  utworzone z inicjatywy
Ministerstwa Pracy dokonuj¹ bilansu kompetencji na rzecz wszelkiego rodzaju odbiorców publicznych, pracowników i osób poszukuj¹cych pracy. W sk³ad sieci wchodzi 175 centrów rozmieszczonych na ca³ym obszarze Francji5 .
Agencje na rzecz zatrudnienia (ANPE i APEC)  Krajowa Agencja na rzecz Zatrudnienia
(ANPE), podobnie jak Stowarzyszenie na rzecz Zatrudnienia Pracowników (APEC), pe³ni¹ misjê
orientowania osób poszukuj¹cych pracy oraz pracowników poszukuj¹cych mo¿liwoci rozwoju.
Agencje pomagaj¹ na etapie formalizowania projektów zawodowych i okrelania ewentualnych
potrzeb w dziedzinie kszta³cenia6 .
www.centre-inffo.fr
www.intercarif.org
3
www.cereq.fr
4
www.cr2i.com
5
www.cibc.net
6
www.apec.fr, www.anpe.fr
1
2
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Wiod¹ce centra kszta³cenia:
Zgrupowanie Instytucji (GRETA)  tworz¹ je instytucje szkolnictwa publicznego, które
³¹cz¹, w ramach okrelonego obszaru geograficznego, zasoby ludzkie i materia³owe, którymi dysponuj¹, aby wype³niaæ misjê s³u¿by publicznej kszta³cenia doros³ych w ramach edukacji i kszta³cenia ustawicznego. We Francji istnieje prawie 300 orodków GRETA, dzia³aj¹cych w zorganizowanej sieci. Instytucje GRETA nie s¹ finansowane z bud¿etu Ministerstwa Owiaty i utrzymuj¹ siê
ze rodków w³asnych, zgodnie z zasadami wolnej konkurencji7 .
Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Kszta³cenia Zawodowego Osób Doros³ych (AFPA) 
jest instytucj¹ podleg³¹ Ministerstwu Zatrudnienia, Pracy i Spójnoci Spo³ecznej. Zajmuje ono
wa¿n¹ pozycjê w sieci GRETA w dziedzinie specjalistycznego kszta³cenia zawodowego dla osób
doros³ych, osób poszukuj¹cych pracy oraz pracowników we Francji i w Europie. AFPA anga¿uje
siê we wszelkie kwestie z zakresu orientacji zawodowej, kszta³cenia zawodowego, zatwierdzania
zdobytego dowiadczenia zawodowego oraz doradztwa w dziedzinie zasobów ludzkich8 .
Narodowe Konserwatorium Sztuki i Zawodów (CNAM)  jest instytucj¹ publiczn¹
o charakterze naukowym, kulturalnym i zawodowym, nad któr¹ patronat sprawuje Ministerstwo
M³odzie¿y, Owiaty i Badañ. Pe³ni trzy funkcje: kszta³cenie zawodowe osób doros³ych, badania
nad rozwojem technologicznym oraz innowacyjnoci¹, popularyzacj¹ kultury naukowej i technicznej. CNAM posiada regionaln¹ sieæ, ale dzia³a na szczeblu krajowym. CNAM zdoby³o bogate
dowiadczenie, miêdzy innymi w problematyce zatwierdzania zdobytego dowiadczenia zawodowego (VAE). Prowadzi us³ugi kszta³cenia ustawicznego w postaci sta¿y wymagaj¹cych fizycznej
obecnoci oraz kszta³cenia na odleg³oæ. Inn¹ dziedzin¹ dzia³ania CNAM s¹ badania z zakresu
Cz³owiek i praca, w ramach których dokonuje analiz nt. ustawicznego kszta³cenia zawodowego9 .
Wa¿n¹ rolê w systemie edukacji ustawicznej spe³niaj¹ partnerzy spo³eczni:
Organizacje kierownicze i zwi¹zkowe  organizacje kierownicze reprezentuj¹ i broni¹ interesów pracodawców (MEDEF, CGPME), organizacje zwi¹zkowe reprezentuj¹ i broni¹ interesów pracowników, a oba typy organizacji pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ dla swoich cz³onków nt.
kszta³cenia zawodowego.
Organizacje Parytetowe Autoryzowanych Poborców (OPCA)  zosta³y utworzone przez
pracodawców i zwi¹zki zawodowe w celu zbiórki kwot wp³acanych przez przedsiêbiorstwa na
rzecz kszta³cenia swoich pracowników. Ka¿da bran¿a zawodowa posiada swoj¹ w³asn¹ organizacjê OPCA.
OPCA s¹ upowa¿nione do dwojakiego rodzaju dzia³añ:
 zbiórki sk³adek z tytu³u umów o uzyskiwanie kompetencji zawodowych, okresów uzyskiwania kompetencji zawodowych, prawa do indywidualnego kszta³cenia oraz planu kszta³cenia;
 zbiórki rodków przeznaczonych na indywidualny urlop zwi¹zany z kszta³ceniem (CIF).
Obserwatoria badawcze zawodów i kwalifikacji  s¹ stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy
z 1991 r., tworzonymi z inicjatywy danej bran¿y zawodowej. Ich zadanie polega na umo¿liwianiu
bran¿om zawodowym, poprzez badania ilociowe i jakociowe, dostosowanie ich polityki kszta³cenia do potrzeb pracowników. Wród istniej¹cych obserwatoriów mo¿na wymieniæ w szczególnoci Obserwatorium Zawodów, Zatrudnienia i Kszta³cenia w Przemyle Farmaceutycznym (Obwww.education.gouv.fr/fp/greta.htm
www.afpa.fr
9
www.cnam.fr
7
8
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servatoire des métiers, de lemploi et de la formation du LEEM), Obserwatorium Rozwoju Zawodów Ubezpieczeniowych (Observatoire de lévolution des métiers de lassurance) oraz Obserwatorium Zawodów Bran¿y Telekomunikacyjnej (Observatoire des métiers des Télécommunications).
Poni¿ej przedstawiono przyk³ady dobrych praktyk.
1. Uznawanie dowiadczenia zawodowego (VAE)
Uznawanie dowiadczenia zawodowego stanowi wa¿ny przyk³ad woli ustawodawcy francuskiego udostêpnienia wszystkim okrelonych kwalifikacji zawodowych. Ostatnie regulacje przyjête w styczniu 2002 r. w ramach Ustawy o modernizacji spo³ecznej rozpoczynaj¹ nowy etap we
wdra¿aniu pomys³ów aktywizuj¹cych zawodowo spo³eczeñstwo francuskie.
Uznawanie dowiadczenia zawodowego umo¿liwia pracownikom uzyskanie potwierdzenia
zdobytych przez nich praktycznych kwalifikacji oraz uzyskanie dyplomu lub tytu³u do celów zawodowych. Potwierdzenie dowiadczenia zawodowego jest wydawane przez komisjê. Pracownik
kompletuje okrelon¹ dokumentacjê, przy czym wymagane jest minimum trzyletnie dowiadczenie zawodowe.
Oferta certyfikacji kwalifikacji zawodowych jest zebrana w Krajowym Repertorium Certyfikacji Zawodowej (RNCP), w celu umo¿liwienia lepszego rozpoznania kwalifikacji uznawanych we Francji w drodze certyfikacji dowiadczenia zawodowego.
Uznawanie dowiadczenia zawodowego (VAE) jest objête powszechnym prawem gwarantowanym przez Kodeks pracy. Dotyczy wszystkich dyplomów i tytu³ów do celów zawodowych
wpisanych do Krajowego Repertorium Certyfikacji Zawodowej. Dyplom mo¿na uzyskaæ poprzez
uznanie uzyskanego dowiadczenia zawodowego. Kompetencje uzyskane w dziedzinie spo³ecznej lub wolontariacie równie¿ mog¹ podlegaæ uznaniu przez pañstwo.
Na procedury zwi¹zane z VAE pracownikowi przys³uguje urlop. Ponadto wszelkie wydatki
poniesione przez przedsiêbiorstwo lub organizacjê dokonuj¹c¹ zbiórki sk³adek na fundusz kszta³cenia (OPCA), na cele zwi¹zane z VAE s¹ wliczane w koszty. Dzia³ania VAE s¹ równie¿ wpisane do
dzia³añ podejmowanych przez przedsiêbiorstwa na rzecz pracowników zagro¿onych utrat¹ pracy.
2. Kszta³cenie na odleg³oæ
Rozwój i zró¿nicowanie sposobów kszta³cenia, co wi¹¿e siê z rozwojem technologii informatycznych i komunikacji, umo¿liwia zmniejszanie niektórych nierównoci w dostêpie do kszta³cenia i dostosowanie do bardzo zró¿nicowanych odbiorców i ich potrzeb, a tym samym jego indywidualizacjê.
Celem kszta³cenia na odleg³oæ jest zaproponowanie, poprzez urz¹dzenia s³u¿¹ce do e-learningu i bez wzglêdu na po³o¿enie geograficzne, sytuacjê spo³eczn¹ czy zawodow¹, powszechnej
mo¿liwoci dostêpu do wiedzy: za pomoc¹ korespondencyjnych kursów multimedialnych, przez
urz¹dzenia dostêpne w centrach zasobów pedagogicznych, za pomoc¹ rodków teleinformatycznych b¹d poprzez kombinacjê ró¿nych form przekazywania wiedzy.
Od wielu lat francuskie Ministerstwo Owiaty anga¿uje siê w rozwój e-learningu, zw³aszcza
w kszta³ceniu osób doros³ych, w ramach sieci GRETA i na uczelniach wy¿szych.
Wiejskie Oddzia³y Pracowni Edukacji Zindywidualizowanej s¹ ciekawym przyk³adem w tej
dziedzinie. Zainicjowane przez Region Midi-Pyrénées w 1995 r., opieraj¹ siê na oddzia³ach kszta³cenia, po³o¿onych w pobli¿u beneficjenta (obecnie istnieje 70 oddzia³ów), na obszarach wiejskich, w
budynku szko³y lub w siedzibie urzêdu miejskiego. Ka¿dy orodek jest wyposa¿ony w pomoce do
kszta³cenia na odleg³oæ i jest pod³¹czony do centrum badawczego, centrali sieci i Pracowni Edukacji
Zindywidualizowanej. Wiejskie Odzia³y Pracowni Edukacji Zindywidualizowanej s¹ rezultatem partnerstwa na szczeblu regionalnym Ministerstwa Owiaty i Zatrudnienia z samorz¹dami lokalnymi.
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3. Bilans kompetencji
Bilans kompetencji jest uznanym z mocy prawa dzia³aniem, zapisanym we francuskim Kodeksie pracy od ponad 10 lat. Skorzysta³o z niego ju¿ ponad milion osób. Wprowadzony ustaw¹
z 31 grudnia 1991 r. bilans kompetencji umo¿liwia pracownikom przeanalizowanie w³asnych kompetencji zawodowych i osobistych, jak równie¿ posiadanych kwalifikacji i motywacji, w celu utworzenia projektu zawodowego oraz, w razie potrzeby, projektu kszta³cenia. Bilans kompetencji jest
wynikiem dzia³añ przeprowadzonych w uprawnionej do tego instytucji, stosuj¹cej wiele metod:
rozmowy, diagnozy, testy, symulacje sytuacji zawodowych, poszukiwanie informacji dotycz¹cych
otoczenia spo³ecznego i ekonomicznego, zawodów, i inne (Cf. art. L.900-2, L. 900-4-1,
R 900-1 á R 900-8 Kodeksu pracy).
Ka¿dy pracownik, który wyka¿e piêcioletni sta¿ zawodowy, mo¿e skorzystaæ z prawa do
bilansu kompetencji  raz na piêæ lat. Bilans mo¿e zostaæ przeprowadzony w ramach urlopu na
szkolenie lub planu szkoleniowego przedsiêbiorstwa. Ustawa gwarantuje dyskrecjê, obejmuj¹c¹
wynik bilansu.
4. Zintegrowany przekaz wiedzy zawodowej
Obecnie w wielu przedsiêbiorstwach prowadzone s¹ badania nad zastosowaniem dydaktyki
zawodowej do problematyki zintegrowanego przekazu wiedzy zawodowej. Jako przyk³ad mo¿na
podaæ firmê Saint Gobain, hutê szk³a w regionie Provence  Alpes  Côte dAzur, która jest poddawana eksperymentom przy zastosowaniu za³o¿eñ opartych na zintegrowanej dydaktyce zawodowej.
Zintegrowany przekaz odbywa siê miêdzy dowiadczonymi i m³odymi pracownikami, którzy nie ukoñczyli jeszcze procesu kszta³cenia (osoby zatrudnione na umowie, tzw. contrat dalternance). W grupie pracowników powstaj¹ nowe wiêzi i zachodzi przekaz wiedzy zawodowej na
bazie dzielenia siê przez starszych sta¿em dowiadczeniami. Wymiana dowiadczenia jest sformalizowana: m³odzi pracownicy s¹ egzaminowani przez starszych, opracowywane s¹ pomoce naukowe (procedury, przewodniki i inne) oraz metody i narzêdzia kszta³cenia (badanie konkretnych
przypadków, symulacje i inne).
5. Indywidualne prawo do kszta³cenia (DIF)
Reforma kszta³cenia zawodowego przyznaje pracownikowi indywidualne prawo do kszta³cenia
w wymiarze 20 godzin rocznie, które mog¹ siê kumulowaæ przez 6 lat. Prawo to jest realizowane
z inicjatywy pracownika, po uzyskaniu zgody przedsiêbiorstwa, które pokrywa koszty kszta³cenia.
W zasadzie realizacja indywidualnego prawa do kszta³cenia DIF nie odbywa siê w godzinach
pracy, ale za porozumieniem pracownika i pracodawcy mo¿e ono odbywaæ siê czêciowo lub ca³kowicie w godzinach pracy. DIF ma na celu rozpowszechnianie dostêpu do kszta³cenia zawodowego i umo¿liwienia ka¿demu pracownikowi rozwoju zawodowego. Jest to koncepcja zbyt nowa,
aby móc oceniæ jej skutki, które w du¿ej mierze bêd¹ uzale¿nione od polityki kszta³cenia kadr
realizowanej przez pracodawców.
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Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy
zamkniête?
*

Platform for electronic learning:
open or close?
S³owa kluczowe: elektroniczne platformy, edukacja ustawiczna, zasoby internetowe, e-learning.
Key words: electronic platforms, continuing education, internet resources, e-learning.
Summary
The article refers to key concepts relevant to the recent debate on the core principles of the functioning of Internet: network effects, free-riding, shareable goods, architecture of participation, peer
production and the gift economy. The main conclusion is that those key concepts are particularly
relevant to the e-learning initiatives. As a result the e-learning community should take active part in
the current debate on the core principles of Internet, addressing specific aspects relating to the educational character of e-learning initiatives.

Wprowadzenie
Rozwój nowoczesnych programów i narzêdzi edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) w sposób nieuchronny wprowadza rodowisko dydaktyków, zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹ w obszar bardzo ¿ywej dyskusji i ostrych sporów, jakie tocz¹ siê w spo³ecznoci internetu. Podejmuj¹c konkretne dzia³ania, dotycz¹ce np. przekszta³cenia tradycyjnego wyk³adu na format e-learningowy, nie zdajemy sobie czêsto sprawy
z podstawowych dylematów, jakie wi¹¿¹ siê z tym, a które bêdziemy musieli rozstrzygn¹æ.
W niniejszym referacie podjêta zostanie próba odniesienia pewnych nowych koncepcji teoretycznych do bardzo istotnej kwestii, nurtuj¹cej rodowisko e-learningu, a mianowicie czy elektroniczne platformy edukacyjne powinny byæ otwarte czy zamkniête.
*

Artyku³ prezentowany na konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, Kraków 2006.
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W pocz¹tkowej fazie rozwoju internetu przyjmowano powszechnie zasadê, ¿e oprogramowanie powinno mieæ charakter otwarty, gdy¿ taka forma pozwala³a na nieskrêpowane doskonalenie
kolejnych wersji. W nosz¹cym znamienny tytu³ licie Otwarty list do hobbystów (An Open
Letter to Hobbyists) z 1976 r. Bill Gates skrytykowa³ funkcjonuj¹cy do tej pory system niepobierania op³at za tworzenie i dystrybucjê softwareu. Zdaniem Gatesa programistom, takim jak on,
nie op³aca siê pisanie dobrego oprogramowania i dokumentacji, poniewa¿ u¿ytkownicy wol¹ u¿ywaæ oprogramowania za darmo, czyli je kraæ. A zatem rynek komputerów osobistych nie bêdzie
rozwija³ siê prawid³owo, ze wzglêdu na brak wysokiej jakoci oprogramowania.
Argumentacjê Gatesa mo¿na ³atwo rozszerzyæ na elektroniczne zasoby informacyjne, zgromadzone w internecie, w tym tak¿e na platformach edukacyjnych. Stanowisko licznych zwolenników zasady otwartego dostêpu zarówno do oprogramowania, jak i zasobów informacyjnych pocz¹tkowo opiera³o siê na argumentacji dotycz¹cej podstawowych wartoci i zasad o charakterze
filozoficznym. Dopiero w ostatnim okresie pojawi³y siê interesuj¹ce koncepcje teoretyczne, uzasadniaj¹ce racjonalnoæ ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ otwartego dostêpu do zasobów internetu. Najwa¿niejsze z nich zostan¹ zaprezentowane poni¿ej.

Dostêp do zasobów informacyjnych
Pojêcie otwartego charakteru rozumiane jest w pierwszej kolejnoci jako zapewnienie swobodnego dostêpu do zasobów wiedzy i informacji zgromadzonych na elektronicznych platformach edukacyjnych. W tym kontekcie interesuj¹ce s¹ koncepcje efektów sieciowych, pozytywnego gapowicza oraz tzw. shareable goods.
Efekty sieciowe
Pojêcie to odnosi siê do sytuacji, gdy powiêkszenie liczby konsumentów (u¿ytkowników)
okrelonego dobra ma pozytywny wp³yw na efekty konsumpcji dla dotychczasowych, ale tak¿e
i nowych konsumentów1. Oznacza to, ¿e konsument zyskuje na tym, gdy inni konsumenci dokonuj¹ tych samych wyborów i korzystaj¹ z tych samych produktów. Tym samym staj¹ siê cz³onkami wspólnej sieci  u¿ytkowników danego produktu.
Efekty sieciowe s¹ uznawane za kluczow¹ charakterystykê wielu sektorów przemys³u ICT.
Klasycznym ju¿ przyk³adem efektów sieciowych jest rozwój Word Wide Web. To w³anie transparentna architektura internetu umo¿liwi³a powstanie wiatowej pajêczyny  ka¿dy mo¿e stworzyæ
swoj¹ w³asn¹ stronê WWW, pod warunkiem, ¿e zna podstawy jêzyka HTML lub potrafi obs³ugiwaæ program do tworzenia stron. W³¹czenie siê w strukturê ju¿ istniej¹cych stron nie wymaga
niczyjego zezwolenia, a jedynie przestrzeni dyskowej na dowolnym serwerze.
Efekt pozytywnego gapowicza
Kluczowym problemem w przypadku tzw. dóbr publicznych jest zagwarantowanie motywacji do tworzenia dóbr oraz walka z du¿¹ iloci¹ osób, które wybieraj¹ strategiê gapowicza
1

W klasycznej wymianie rynkowej mamy do czynienia z konsumpcj¹ rywalizacyjn¹: skonsumowanie dobra przez
jednych ogranicza mo¿liwoci konsumpcji przez innych. W przypadku tzw. dóbr publicznych mo¿emy mieæ do
czynienia z efektem neutralnym, a wiêc konsumpcj¹ nierywalizacyjn¹. Pojêcie efektów sieciowych (zewnêtrznych)
zosta³o po raz pierwszy wprowadzone do literatury przez L.M. Katz, C. Shapiro, Network Externalities, Competition, and Compatibility, American Economic Review, 1985, vol. 75(3), s. 424440.
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(free riding). Jeli nie mo¿na wykluczyæ nikogo z konsumpcji b¹d, gdy koszt takiego wykluczenia jest bardzo du¿y, wystêpuj¹ obiektywne warunki do unikania ponoszenia kosztu na wytworzenie dobra, bo i tak jest mo¿liwoæ uzyskania go nieodp³atnie. Jest to sytuacja okrelana w teorii
ekonomii jako tzw. dylemat gapowicza, który kojarzy siê z negatywnymi skutkami takiej sytuacji
i stanowi mocny argument za przejêciem kontroli nad produkcj¹ i dystrybucj¹ niektórych dóbr
przez pañstwo2 .
Dowiadczenia z realizacji ró¿norodnych inicjatyw w obszarze Internetu wskazuj¹, ¿e w tej
dziedzinie niebezpieczeñstwo jazdy na gapê mo¿e zostaæ w znacznym stopniu zminimalizowane. Co wiêcej, gapowicze mog¹ spe³niaæ pozytywn¹ rolê i w efekcie byæ mile widziani. Przyk³adem s¹ chocia¿by projekty tworzenia oprogramowania o otwartym kodzie ród³owym (open source).
Fenomen open source polega na tym, ¿e w przeciwieñstwie do innych dóbr publicznych,
które s¹ wytwarzane zbiorowo  nie ma tu zagro¿enia powstania niedoborów zasobu czy ekstensywnego free ridingu. P. Kollock okrela Linuksa mianem niewykonalne dobro publiczne (ang.
impossible public good)  dobro o cechach, które teoretycznie nie daj¹ mu szans na zaistnienie3 .
Dzieje siê tak g³ównie ze wzglêdu na pozorne niebezpieczeñstwo wystêpowania problemu gapowicza. Pokusy do jazdy na gapê pochodz¹ z dwóch róde³  po pierwsze, w sytuacji, gdy program komputerowy zostaje udostêpniony publicznie za darmo. Po drugie, brak pewnoci, ¿e wystarczaj¹ca liczba programistów zaanga¿uje siê w pisanie programu mo¿e stanowiæ dodatkowy
impuls zniechêcaj¹cy dla tych, którzy obawiaj¹ siê udzia³u w przedsiêwziêciu zakoñczonym niepowodzeniem. Sukces Linuksa udowadnia, ¿e problemu gapowicza mo¿na w du¿ym stopniu unikn¹æ. Umo¿liwia to miêdzy innymi wyj¹tkowa ³atwoæ komunikowania siê przez Internet (co obni¿a koszty transakcyjne), a tak¿e dodatkowe czynniki  dla wielu programistów podejmowane dzia³ania maj¹ charakter interesuj¹cych wyzwañ, z którymi pragn¹ zmierzyæ siê, aby siê sprawdziæ.
W wielu przypadkach wystarczy, aby kilka osób rozpoczê³o jakie dzia³anie, a znajd¹ siê nastêpni,
którzy je dokoñcz¹.
Z kolei S.Weber zwraca uwagê, ¿e odpowiedzi¹ na pytanie o sukces open source s¹ efekty
sieciowe. Choæ istnieje bardzo silna pokusa do free ridingu oprogramowanie open source nie boryka siê z problemami niedoborów. Jest to o tyle zaskakuj¹ce, ¿e oprogramowanie jest dobrem szczególnym  bardzo z³o¿onym i wymagaj¹cym dobrowolnego zaanga¿owania wielu wolontariuszy
na raz. Dlaczego w takim razie projekty open source stale siê rozrastaj¹? Oprogramowanie o otwartym kodzie ród³owym jest nie tylko nierywalizacyjne, ale dla u¿ytkownika wartoæ programu
wzrasta, gdy wiêksza liczba osób zaczyna go równie¿ u¿ywaæ4 . Co wiêcej, w takich warunkach
zmienia siê równie¿ funkcja free-riderów. W przypadku oprogramowania szczególnie wa¿na jest
bowiem mo¿liwoæ zbadania dzia³ania programu w ró¿nych warunkach. Du¿a liczba u¿ytkowników gwarantuje sta³e testowanie oprogramowania. Choæ jedynie niewielka czêæ z nich w³¹cza siê
w tworzenie kodu to wszyscy u¿ytkownicy przyczyniaj¹ siê do podwy¿szania jego jakoci  poprzez wykrywanie usterek, sugerowanie udoskonaleñ i testowanie dzia³ania w ró¿nych okolicznociach. W zwi¹zku z tym nie ma tu gapowiczów w klasycznym znaczeniu tego s³owa  osób
paso¿ytuj¹cych na spo³ecznoci twórców.

2
3

4

J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa, 2004, s. 154156.
P. Kollock, The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace, [w: ] M. Smith, P. Kollock
(red.), Communities in Cyberspace, Routledge, London, 1999, s. 325.
S. Weber, The Success of Open Source, Harvard University Press, Cambridge, 2004, s. 154.
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Dobra o wysokim potencjale dzielenia siê (shareable goods)
Y. Benkler zwraca uwagê, ¿e na obecnym etapie rozwoju gospodarki, któr¹ autor nazywa
sieciow¹ gospodark¹ informacyjn¹, dobra prywatne, takie jak komputery osobiste czy bezprzewodowe urz¹dzenia nadawczo-odbiorcze nios¹ w sobie potencja³ dzielenia siê (ang. shareable goods)5 . Dzieje siê tak dlatego, ¿e na tym etapie rozwoju technologicznego wystêpuj¹ one w postaci
urz¹dzeñ o cile okrelonych parametrach obliczeniowych i dyskowych. Dokonuj¹c zakupu wchodzimy w posiadanie urz¹dzenia o pewnych sta³ych mo¿liwociach. W zamo¿nych pañstwach znaczna liczba osób ma komputery o parametrach przekraczaj¹cych ich jednostkowe zapotrzebowanie,
w wyniku czego spo³eczeñstwo jako ca³oæ posiada pewien nadmiar mocy komputerowych
w rêkach jednostek. Potencja³ dzielenia rodzi siê w wyniku po³¹czenia przystêpnej ceny komputerów osobistych i ich niewykorzystanych mo¿liwoci.
Wykorzystanie potencja³u dzielenia siê zosta³o z powodzeniem przetestowane w projektach typu rozproszone systemy obliczeniowe (ang. distributed computing projects) czy sieci peerto-peer (p2p). Rozproszone systemy obliczeniowe wykorzystuj¹ zbêdn¹ w danej chwili moc obliczeniow¹ komputerów prywatnych u¿ytkowników do wykonywania z³o¿onych obliczeñ, wspomagaj¹c tym samym skomplikowane projekty naukowe. Jednym z przyk³adów jest projekt SETI@home, który zrzesza kilka milionów u¿ytkowników. Ka¿dy z nich ma na swoim komputerze
zainstalowany specjalny wygaszacz ekranu, który z chwil¹, gdy komputer przechodzi w stan bezczynnoci, zaczyna wykonywaæ zadania w ramach projektu SETI. Gdy rozwi¹¿e jeden problem,
przesy³a wynik do centrali i pobiera dane do kolejnego zadania. Dziêki temu bez jakichkolwiek
nak³adów finansowych czy kosztownego nadzoru ludzkiego stopniowo rozwi¹zywane s¹ z³o¿one
problemy z dziedziny astronomii.
Taki mechanizm zosta³ zastosowany równie¿ w najbardziej popularnym programie do wykonywania rozmów telefonicznych przez Internet, jakim jest skype. W przeciwieñstwie do tradycyjnych sieci telefonicznych skype nie potrzebuje centrali ani przekaników do przekazywania rozmów. Dzia³aj¹cy w oparciu o technologiê p2p serwis umo¿liwia rozmowy g³osowe i wideo, korzystaj¹c jedynie z mocy obliczeniowej pod³¹czonych do sieci u¿ytkowników. Jest to jeden z najszybciej rozwijaj¹cych siê serwisów internetowych w ostatnich latach, którego nak³ady inwestycyjne
i reklamowe s¹ praktycznie zerowe. Warto tu podkreliæ, ¿e skype, w przeciwieñstwie do projektów naukowych, takich jak SETI@home, jest przedsiêwziêciem komercyjnym. Podstawowym zasobem, bez którego firma nie mog³aby udzielaæ swojej us³ugi jest prywatna w³asnoæ jej klientów
 ich komputery osobiste i ich moce obliczeniowe. A zatem, udostêpniaj¹c publicznie swoj¹ w³asnoæ, jednostki generuj¹ zysk prywatnej firmy, otrzymuj¹c w zamian mo¿liwoæ darmowych rozmów przez Internet.
Czy zaprezentowane, z koniecznoci w sposób bardzo syntetyczny, koncepcje znajduj¹ zastosowanie do elektronicznych platform edukacyjnych? Z pewnoci¹ tak. Wystêpuj¹ tu bowiem
pozytywne efekty sieciowe chocia¿by w postaci ci¹g³ego doskonalenia metod dydaktycznych na
podstawie zebranych wczeniej dowiadczeñ. Jeli chodzi o tzw. dylemat gapowicza to generalnie
platformy edukacyjne zak³adaj¹ istnienie gapowiczów  studentów czy szerzej odbiorców treci
dydaktycznych, od których nie oczekuje siê wniesienia osobistego wk³adu, lecz efektywnego przyswojenia wiedzy. Trzeba te¿ odnotowaæ niekorzystne efekty dzia³añ na rzecz niektórych u¿ytkowników np. poprzez wprowadzenie ograniczeñ dostêpu do okrelonych serwisów edukacyjnych.
5

Y. Benkler, The Wealth of Networks, Yale University Press, New Haven, 2006, s. 113.
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W mniejszym b¹d wiêkszym stopniu wp³ywa to niekorzystnie na asymilacjê wiedzy i informacji
przez uprawnionych u¿ytkowników. Wreszcie w wielu tworzonych platformach edukacyjnych tkwi
z pewnoci¹ nadwy¿kowy potencja³ dzielenia siê6 .

Sieciowy charakter inicjatyw e-learningowych
Drugi aspekt, zwi¹zany z otwartym b¹d zamkniêtym formatem, dotyczy sieciowego charakteru platform e-learningowych. Czy i w jakim zakresie w ich tworzeniu, a nastêpnie eksploatacji
powstaj¹ warunki do tworzenia wspólnot osób zainteresowanych realizacj¹ wspólnego celu o zasiêgu ogólnokrajowym czy te¿ miêdzynarodowym?
Architektura uczestnictwa
Tzw. architektura uczestnictwa stanowi fundament rozwoju Internetu. Od samego pocz¹tku
relacje panuj¹ce miêdzy twórcami sieci komputerowych mia³y charakter sieciowy  ich podstawê
stanowi³a partnerska wspó³praca pomiêdzy jednostkami i grupami niejednokrotnie bardzo geograficznie rozproszonymi. G³ównym celem podejmowania kontaktów by³a wymiana wiedzy i informacji, a jedynym kryterium doboru partnerów ich wiedza i zdobyte w danej dziedzinie dowiadczenie. Relacje sieciowe tworz¹ siê poza ramami formalnych struktur, s¹ wynikiem spontanicznych interakcji i funkcjonuj¹ zadaniowo  trwaj¹ przez czas wykonywania wspólnego projektu.
Niew¹tpliwie istotnym czynnikiem, który wspomaga³ powstawanie relacji sieciowych, by³a mo¿liwoæ szybkiej komunikacji za porednictwem Internetu.
T. OReilly, twórca jednego z najwiêkszych wydawnictw informatycznych, przedsiêbiorca
i bystry obserwator przemian spo³eczno-technologicznych stwierdzi³, ¿e Internet sprawia, i¿ pewne jednostkowe zachowania, które do tej pory s³u¿y³y jedynie indywidualnym interesom, zyskuj¹
wymiar spo³eczny i przyczyniaj¹ siê do stworzenia zasobów wspólnych, które maj¹ istotn¹ wartoæ dla grupy. To w³anie OReilly jest autorem okrelenia architektura uczestnictwa (ang. architecture of participation), które opisuje naturê systemów, zaprojektowanych w taki sposób, aby
rozwijaæ siê dziêki udzia³owi u¿ytkowników7 .
Produkcja partnerska
Architektura partycypacji stwarza znakomite warunki dla nowego modelu dzia³ania, jakim
jest tzw. produkcja partnerska (ang. peer production). Termin ten wprowadzi³ prawnik Y.Benkler,
który przeanalizowa³ wiele wspó³czesnych przyk³adów dzia³añ z wykorzystaniem Internetu, opartych na wspó³dzia³aniu i korzystaniu ze wspólnych zasobów. Benkler zwraca uwagê, ¿e coraz
wiêcej zwyk³ych zachowañ spo³ecznych zaczyna mieæ w internecie znaczenie równie¿ ekonomiczne: internauci, wymieniaj¹cy siê opiniami o towarach, przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia wartoci sklepu internetowego Amazon, wyszukiwarka Google wykorzystuje linki, poprzez które u¿ytkownicy wyra¿aj¹ swoje zdanie o stronach internetowych, serwisy aukcyjne takie jak eBay czy
Allegro rosn¹ w si³ê dziêki opiniom, które wystawiaj¹ sobie kupuj¹cy i sprzedaj¹cy za ich pored6

7

Przyk³adowo w przypadku uruchomionego przez jednego z autorów wortalu Przedsiêbiorczoæ dla ambitnych
istniej¹ mo¿liwoci wykorzystania wortalu dla celów dydaktycznych przez wielu wyk³adowców praktycznie bez
¿adnych b¹d minimalnych nak³adach.
T. OReilly, The Architecture of Participation,2004, Ostatni dostêp: 28.09.2005, http://www.oreillynet.com/pub/a/
oreilly/tim/articles/architecture_of_participation.html.
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nictwem towary. Podstaw¹ nowoczesnej gospodarki staje siê produkcja partnerska  czyli oddolne, oparte na nieekonomicznych przes³ankach dzia³ania du¿ych grup jednostek.
Centraln¹ charakterystyk¹ [produkcji partnerskiej] jest skuteczna wspó³praca grup jednostek nad du¿ymi projektami. Jednostkami tymi nie kieruj¹ hierarchiczny system nakazów ani rynkowy system cen, lecz zró¿nicowane motywacje i sygna³y spo³eczne8 . Produkcja partnerska sprawdza siê najlepiej, gdy przedmiotem produkcji jest informacja lub obiekty kultury i gdy fizyczny
kapita³ niezbêdny do takiej produkcji  komputery i urz¹dzenia komunikacyjne jest rozprzestrzeniony a nie skoncentrowany.
Ekonomia daru
Zagadnieniami relacji spo³ecznych, opartych na wymianie darów, zajmowali siê do tej pory
przede wszystkim antropologowie, badaj¹cy spo³eczeñstwa pierwotne. Wskazywali oni na ca³kowicie odmienny charakter interakcji, polegaj¹cych na wymianie darów i transakcjach towarowych.
Tym, co odró¿nia ekonomiê daru od wymiany rynkowej jest tworzenie przestrzeni wspólnych
znaczeñ i celowoci dzia³ania.
E. Raymond, programista i historyk ruchu open source, jako jeden z pierwszych wskazywa³
na podobieñstwa wzorców wytwarzania otwartego oprogramowania do kultur daru charakteryzuj¹cych niektóre spo³ecznoci pierwotne. W warunkach obfitoci i nadmiaru kluczowych dóbr presti¿ i pozycja spo³eczna cz³onków grupy zale¿¹ od rozdawanych przez nich darów9 . Raymond
uwa¿a, ¿e podobnie dzieje siê równie¿ wspó³czenie, w rodowisku open source. Jednak S. Weber
twierdzi, ¿e takie rozumowanie nie jest do koñca uzasadnione. Autor nie kwestionuje wyj¹tkowoci aktu dzielenia siê, który wyró¿nia spo³ecznoæ programistów, lecz zwraca uwagê, ¿e nie mamy
tu do czynienia z kultur¹ nadmiaru. Dobrami o najwiêkszej wartoci s¹ w tym rodowisku czas,
umiejêtnoci i intelekt osób zaanga¿owanych w tworzenie oprogramowania. Te zasoby nigdy nie
bêd¹ w nadmiarze. Do stworzenia dobrego oprogramowania potrzeba pracy dobrych programistów, a ich czas i powiêcenie, nie le¿¹ na ulicy. Nadal wiêc mamy do czynienia z sytuacj¹ braku
ni¿ nadmiaru, a mimo to w wielu rodowiskach twórców i u¿ytkowników Internetu kwitnie efektywna wspó³praca nie podyktowana wzglêdami czysto ekonomicznymi10 .
Na tle dowiadczeñ zwi¹zanych tworzeniem ram koncepcyjnych Internetu a tak¿e bardzo
silnego nurtu open source, gdzie od samego pocz¹tku wspó³praca zaanga¿owanych informatyków
mia³a charakter sieciowy, tworzenie elektronicznych platform edukacyjnych mia³o w przewa¿aj¹cej masie wymiar lokalny. Jakkolwiek obserwujemy coraz liczniejsze przyk³ady inicjatyw podejmowanych w skali krajowej czy te¿ miêdzynarodowej daleko tu do tego stopnia nasycenia relacji
sieciowych, jaka ma miejsce w przypadku projektów open source. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e bardziej
zdecydowane dzia³ania w kierunku projektów sieciowych opartych na architekturze uczestnictwa
i produkcji partnerskiej, stanowi³oby silny dodatkowy impuls rozwojowy w omawianej dziedzinie. Argument o szczególnej motywacji do uruchamiania elektronicznych platform edukacyjnych,
wynikaj¹cy z tzw. ekonomii daru wydaje siê byæ szczególnie trafny. Wszak edukacja, niezale¿nie
Y. Benkler, Coases Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm, Yale Law Journal, (112), 2005, s. 2. Okrelenie
produkcji partnerskiej (peer production) ma na celu przeciwstawienie tej koncepcji teorii produkcji zespo³owej (team
production), ktora w ramach neoinstytucjonalnego nurtu kosztów transakcyjnych uzasadnia³a potrzebê istnienia struktur
hierarchicznych. Por. A.A. Alchian, H.Demsetz, Production, Information Cost, and Economic Organization, American Economic Review,1972,62, December, s. 777795.
9
E.S. Raymond, Homesteading the Noosphere, First Monday, 1998, vol. 3(10).
10
S. Weber, ibidem, s. 23.
8
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od skali komercjalizacji tej dziedziny w dobie wspó³czesnej, w swej fundamentalnej warstwie
opiera siê na filozofii obdarowania kolejnych pokoleñ elementami wiedzy i dowiadczenia, nagromadzonymi w procesie rozwoju cywilizacji ludzkiej.

Podsumowanie
Elektroniczne platformy e-learningowe to z³o¿one narzêdzia edukacyjne, obejmuj¹ce wszystkie warstwy, wystêpuj¹ce na ró¿nych poziomach internetu: warstwê fizyczn¹ (komputery, linie
przesy³owe), warstwê logiczn¹ (oprogramowanie) oraz warstwê treci (uporz¹dkowany zbiór informacji). Podejmuj¹c ró¿norodne inicjatywy edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii z koniecznoci stajemy wobec podstawowych dylematów, jakie nurtujê rodowisko twórców i aktywnych u¿ytkowników Internetu. Jakkolwiek podstawowe kwestie sporne i linie podzia³u zosta³y ju¿ okrelone, rodowisko e-learningowe powinno wypracowaæ w³asne stanowisko
w kluczowych kwestiach, bior¹c pod uwagê specyfikê, jaka wynika z faktu, ¿e realizowane inicjatywy maj¹ profil edukacyjny.
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Przysz³y doradca zawodowy w spo³eczeñstwie
informacyjnym
Future job advisor in the information society
S³owa kluczowe: doradca zawodowy, spo³eczeñstwo informacyjne, globalizacja, era globalizacji.
Key words: job advisor, informative society, globalization, age of globalization.
Summary
The present text introduces main assumptions of the idea of the birth of informative society. The
following aspects were also presented: the significance of modern information and communication
techniques used in the choice of job, the profession of a job advisor and its meaning as well as the
possibilities of development in an informative society. The text focuses on a new quality of job
advising in a society based on information.

Idea spo³eczeñstwa informacyjnego
W XXI wieku Polska staje przed wyzwaniami spo³ecznymi i technologicznymi. Wród tych
wyzwañ jest integracja z Uni¹ Europejsk¹ i potrzeba dostosowania polskich rozwi¹zañ i standardów do kszta³tuj¹cego siê spo³eczeñstwa informacji. Czynnikiem oddzia³ywuj¹cym jest równie¿
postêpuj¹ca globalizacja. Przenika ona niemal wszystkie sfery naszego ¿ycia. Jest to zwi¹zane
z niezwykle intensywnym rozwojem technologii telekomunikacyjnych, a wiêc swobodnym i b³yskawicznym przep³ywem informacji oraz produktów kultury masowej w obrêbie ca³ego globu1.
Dlatego kraje zaawansowane gospodarczo koncentruj¹ swoje strategie rozwojowe na gospodarce wiedzy, która jest wa¿nym czynnikiem globalizacji wiata. Wspó³czesny wiat opiera siê
przede wszystkim na umiejêtnoci korzystania z informacji, na rozwijaj¹cym siê sektorze us³ug
oraz ci¹g³ym postêpie technologicznym i informacyjnym. Genezy spo³eczeñstwa informacyjnego
upatruje siê w prze³omowych odkryciach naukowych XX wieku, rewolucji naukowo- technicznej,
w przemianach w nauce i technice2 oraz powstaniu gamy nowych technik komunikacji i informacji: radia, telewizji, satelit telekomunikacyjnych, odtwarzaczy laserowych, komputerów.
1

2

A. Perewiet-So³tan, Rola doradcy zawodowego w wiecie ponowoczesnym, [w:] S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojæ (red.),
Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, Wyd. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda G³ówna,
Warszawa 2006, s. 290.
K. Secomski, Przedmowa do: Mikroelektronika i spo³eczeñstwo  na dobre czy na z³e? (Raport dla Klubu Rzymskiego), Wyd. PWE, Warszawa 1987, s. 11.
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Termin spo³eczeñstwo informacyjne (joho shakai), powsta³ w latach 60. XX wieku w Japonii i oznacza typ spo³eczeñstwa charakteryzuj¹cego siê, m. in. dominacj¹ pracy w sektorze us³ug,
ogromnym rozmiarem przep³ywu informacji, interaktywnoci¹ relacji, integracj¹ i konwergencj¹
dzia³añ mediów, wzrostem tendencji globalnych, kultur¹ postmodernistyczn¹3. Natomiast S³ownik Encyklopedyczny, definiuje spo³eczeñstwo informacyjne jako nowy typ spo³eczeñstwa, kszta³tuj¹cy siê w krajach postindustrialnych, w których rozwój technologii osi¹gn¹³ najszybsze tempo.
W spo³eczeñstwie informacyjnym zarz¹dzanie informacj¹, jej jakoæ, szybkoæ przep³ywu s¹ zasadniczymi czynnikami konkurencyjnoci zarówno w przemyle, jak i w us³ugach4.
Spo³eczeñstwo informacyjne (postindustrialne  poprzemys³owe) czêsto równie¿ jest okrelane jako trzecia epoka cywilizacyjna. O obliczu danej epoki decyduj¹ wed³ug Krzysztofka K.,
relacje miêdzy trzema ¿ywio³ami: materi¹, energi¹ i informacj¹. Epoka przedprzemys³owa zdominowana by³a przez materie, w epoce przemys³owej ros³a skala u¿ycia energii, natomiast epoka
poprzemys³owa zdominowana jest przez informacje5. Na naszych oczach odbywa siê transformacja, obejmuj¹ca praktycznie wszystkie dziedziny ¿ycia, wymaga to adaptacji zarówno od jednostek, jak i od instytucji, organizacji, a tak¿e rynku pracy.
Tym, co decyduje o rewolucyjnoci ekonomiki nowoczesnego spo³eczeñstwa, które
Toffler A., okrela jako trzecia fala, jest w³anie niewyczerpalne bogactwo wiedzy, która mo¿e byæ
wykorzystywana jednoczenie przez ró¿nych u¿ytkowników, po¿ytkuj¹cych i pomna¿aj¹cych j¹6.
Jedn¹ z najnowszych definicji spo³eczeñstwa informacyjnego jest definicja autorstwa Krzysztofka K., i Szczepañskiego M.S., która okrela je jako: ( ) spo³eczeñstwo, w którym informacja
jest intensywnie wykorzystywana w ¿yciu ekonomicznym, spo³ecznym, kulturalnym i politycznym; to spo³eczeñstwo, które posiada bogate rodki komunikacji i przetwarzania informacji, bêd¹ce podstaw¹ tworzenia wiêkszoci dochodu narodowego oraz zapewniaj¹ce ród³o utrzymania
wiêkszoci ludzi( )7.
Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, które bêd¹ powstawa³y w obrêbie tego
spo³eczeñstwa, bêdzie w przysz³oci pozwala³ na skuteczniejsze wyszukiwanie, przetwarzanie,
gromadzenie i stosowanie informacji8.
A wiêc, podstawowym procesem zwi¹zanym z tworzeniem spo³eczeñstwa informacyjnego
jest informatyzacja wiêkszoci dziedzin ¿ycia spo³ecznego. Towarzyszyæ musz¹ temu procesy legislacyjne, zapewniaj¹ce warunki rozwoju infrastruktur informacyjnych (np. gwarancje równoci
i powszechnoci dostêpu do podstawowego zakresu technik komputerowo-informatycznych) oraz
procesy owiatowo-wychowawcze (edukacja informatyczna)9. Spo³eczeñstwo informacyjne ce3

4

5

6
7

8

9

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. PWN,
Warszawa  Kraków 1999, s. 286 i 304.
R. Smolski, M. Smolski, E.H. Stadtmüller, S³ownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wyd. Europa, Warszawa 1999, s. 251.
K. Krzysztofek, Spo³eczeñstwo informacyjne i rewolucja teleinformatyczna [w:] L. Zacher.(red.), Rewolucja informacyjna i spo³eczeñstwo. Niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci im. Leona
Komiñskiego, Warszawa 1997, s. 47.
A.H.Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wyd. Zysk i S-ka, Poznañ1996, s. 40.
K. Krzysztofek, M. Szczepañski, Zrozumieæ rozwój. Od spo³eczeñstw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. U,
Katowice 2002, s. 117118.
M. Je¿ewska-Maicka, Miêdzy edukacj¹ a rynkiem pracy nowe obszary dzia³alnoci doradcy, [w:] B. Wojtasik,
A. Kargulowa, (red.), Doradca  profesja, pasja, powo³anie, Materia³y ze wiatowego Kongresu IAEVG  AIOSP,
Wydane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa 2003, s. 161.
A. Lekka-Kowalik, Ukryte za³o¿enia idei spo³eczeñstwa informacyjnego [w:] T. Zasêpa, (red.), Internet. Fenomen
spo³eczeñstwa informacyjnego, Wyd. Edycja w. Paw³a, Czêstochowa 2001, s. 181.
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chuje szybka i powszechna informacja, globalna komunikacja, udzia³ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia:
nauce, pracy, kulturze, wynikaj¹ce z rozwoju technologii.
Spo³eczeñstwo takie powinno:
1) rozumieæ zastosowanie technologii informacyjnej,
2) byæ kreatywne  twórczo dostosowywaæ siê do zachodz¹cych przemian,
3) permanentnie kszta³ciæ siê i doskonaliæ zawodowo,
4) sprawnie pos³ugiwaæ siê ró¿norodnymi informacjami przekazywanymi i przetwarzanymi przez
najnowsze technologie,
5) umiejêtnie wartociowaæ, selekcjonowaæ i przetwarzaæ informacje,
6) krytycznie osadzaæ informacje rozpowszechniane przez media10.
Plan dzia³añ zwi¹zanych z budow¹ takiego w³anie spo³eczeñstwa zak³ada osi¹gniêcie celów,
do których nale¿¹:
A. Cel 0: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej.
B. Cel 1: Powszechny tañszy, szybszy i bezpieczny Internet.
C. Cel 2: Inwestowanie w ludzi i umiejêtnoci.
D. Cel 3: Stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych.
E. Cel 4: Teleinformatyka na obszarach wiejskich.
F. Cel 5: Rozwój radiofonii i telewizji cyfrowej11.
Ci¹g³y postêp i rozwój teleinformatyki w spo³eczeñstwie mo¿na tak¿e rozpatrywaæ, bior¹c
pod uwagê takie kryteria jak, kryterium strat i korzyci czy szans i zagro¿eñ. Wed³ug takiego
postrzegania tematu ujawnia siê tendencja do czterech nurtów ró¿nicuj¹cych pogl¹dy dotycz¹ce
znaczenia rewolucji informacyjnej. Pierwszy wykazuje ogromne szanse dla rozwoju spo³eczeñstw,
wynikaj¹ce z nowych technik informacyjnych, to nurt wyra¿aj¹cy ogromny optymizm. Zupe³nym
przeciwieñstwem jest drugi pogl¹d, który przestrzega przed nadmiernym rozwojem techniki, przed
( ) rosn¹c¹ technicyzacj¹ ludzkiej egzystencji12. Pesymizm jest tu wywo³any g³ównie obawami przed zdominowaniem komunikacji interpersonalnej przez urz¹dzenia i maszyny. Nurt trzeci
opiera siê na przekonaniu, i¿ spo³eczne skutki postêpu w najwiêkszym stopniu zale¿¹ od sposobu,
w jaki go wykorzystamy, w jakim celu u¿yjemy nowoczesnych narzêdzi. Ostatni, czwarty pogl¹d
opiera siê na stwierdzeniu, i¿ to, w jaki sposób u¿ywamy nowych technik tylko w pewnej czêci
zale¿y od samych u¿ywaj¹cych, a w wiêkszej czêci zdeterminowane jest przez naturê samej techniki.

Edukacja przysz³ych doradców zawodowych w spo³eczeñstwie szybkiej
i skutecznej informacji
Edukacja w spo³eczeñstwie informacyjnym jest wa¿n¹ inwestycj¹ nie tylko spo³eczn¹, ale
i gospodarcz¹ oraz polityczn¹, dlatego powinna byæ priorytetem narodowym. Wymagaæ to bêdzie
wypracowania nowych metod dydaktycznych. Cel to wyrobienie w uczniach, studentach umiejêtnoci samodzielnego uczenia siê i poszukiwania wiedzy oraz d¹¿enie do zapewnienia mo¿liwoci

10

11
12

M. Chodziñska, Europejski projekt spo³eczeñstwa informacyjnego [w:] www.literka.pl/modules.php?name=
News&file=article&sid=13702
Ibidem.
K. Krzysztofek, Spo³eczeñstwo..., s. 62.
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korzystania z wszelkiego rodzaju technologii13. ¯eby nad¹¿yæ za przemianami, trzeba siê nieustannie uczyæ i to przez ca³e ¿ycie. Nale¿y uczyæ siê, aby dzia³aæ14 , poprzez to osi¹gniêta zostanie akceptacja dla skutecznego dzia³ania przysz³ego doradcy w jego pracy zawodowej oraz nale¿y
uczyæ siê, aby byæ15 co zak³ada rozwój, który ma na celu pe³ny rozkwit cz³owieka i d¹¿enie do
doskona³oci, m.in. w ¿yciu zawodowym, jak równie¿ przygotowanie cz³owieka do spo³eczeñstwa oraz dostarczenie si³ i drogowskazów intelektualnych, które pozwol¹ ka¿demu zrozumieæ
otaczaj¹cy wiat i czuæ siê jego odpowiedzialnym i rzeczywistym uczestnikiem16.
We wspó³czesnym wiecie nale¿y tworzyæ zasoby informacyjne w zakresie kszta³cenia i rozwoju us³ug doradczych. Kluczow¹ rolê w wyborze zawodu, u³atwianiu dostêpu do nauki, jak
i motywowaniu potencjalnych kandydatów do kszta³cenia odgrywaj¹: informacja, poradnictwo
i doradztwo. Wspó³praca miêdzy instytucjami, zajmuj¹cymi siê poradnictwem i doradztwem, powinna u³atwiæ dostêp do rzetelnych informacji o mo¿liwociach planowania kariery z wykorzystaniem ró¿nych form kszta³cenia. Kierunki dzia³ania powinny skupiæ siê, m.in.: na zagwarantowaniu powszechnych i stale dostêpnych us³ug, obejmuj¹cych poradnictwo edukacyjno-zawodowe
kierowane do szerokiego grona odbiorców na ka¿dym etapie ¿ycia i kariery zawodowej z nastawieniem na potrzeby i wymagania klientów, zwiêkszaj¹c przy tym ich motywacjê, dostarczaj¹c im
w³aciwych informacji, obejmuj¹cych tak¿e prognozy dotycz¹ce rynku pracy i popytu na pracê,
a tym samym, u³atwiaj¹c podejmowanie decyzji; na tworzeniu powszechnie dostêpnych banków
informacji o kszta³ceniu17.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne sprawiaj¹, ¿e mo¿emy uczyæ siê w ka¿dym
momencie, korzystaj¹c ze róde³ informacji w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Zjawisko to
ma tak¿e swoje ujemne konsekwencje  we wspó³czesnym wiecie osoby bez odpowiednich kompetencji, bez okrelonego kapita³u nie tylko ekonomicznego, ale i kulturowego, bez dostêpu do
informacji lub pozbawione tzw. si³y rynkowej staj¹ siê dotkniête w coraz wiêkszym stopniu marginalizacj¹ spowodowan¹ bezrobociem, nieumiejêtnoci¹ artykulacji w³asnych interesów, funkcjonalnym analfabetyzmem oraz wszelkimi innymi negatywnymi zjawiskami spo³ecznymi18.
W nowoczesnym spo³eczeñstwie informacyjnym mo¿e znaleæ siê miejsce dla wirtualnych
doradców  ekspertów19. I zapewne znajdzie siê to miejsce, gdy¿, ¿yjemy w erze specjalistów(...)
doradców. Ludzie (...) potrzebuj¹ poradnictwa20 , które przesz³o ze swojej dotychczasowej peryferyjnej roli w pozycjê wrêcz centraln¹. Pojawi³ siê rosn¹cy popyt na tego typu us³ugi w ka¿dej
sferze ludzkiego ¿ycia. Cz³owiek dzisiejszego wiata, nie umiej¹cy poradziæ sobie z bol¹czkami
codziennego ¿ycia, szuka takiego doradcy, który wska¿e palcem konkretne i natychmiastowe
rozwi¹zanie, oraz znajdzie sposób na ka¿dy problem. Zabieganie wspó³czesnego wiata powoduje i¿ cz³owiek nie ma czasu na spotkanie face to face z doradc¹, dlatego wirtualni specjalici
13
14

15
16
17
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20

Por. Cz. Banach, Reforma edukacji w Polsce  dzi i w perspektywie,[w:] Nowa Szko³a, nr 12/2000, s. 30.
J. Delors, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Miêdzynarodowej Komisji do spraw Edukacji,
Stowarzyszenie Owiatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998, s. 102.
Ibidem, s. 102.
Por. T. Hejnicka-Bezwiñska, O zmianach w edukacji, Wyd. AB, Bydgoszcz 2000, s. 96.
Por. Strategia Rozwoju Kszta³cenia Ustawicznego do Roku 2010, dokument przyjêty przez Radê Ministrów w dniu
8 lipca 2003 r.
E. Solarczyk-Ambrozik, Kszta³cenie ustawiczne w procesie tworzenia spo³eczeñstwa ucz¹cego siê i gospodarki opartej
na wiedzy, http://www.e-mentor.edu.pl/oautorze.php?numer=2&id=12&typ=2
M. Je¿ewska-Maicka, Miêdzy..., s. 166.
Z. Bauman, Ponowoczesnoæ jako ród³o cierpieñ, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000, s. 307.
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od doradzania coraz czêciej bêd¹ siê pojawiaæ w naszym ¿yciu gdy¿ zwiêkszeniu ulegaj¹ obszary ¿ycia, w których osoby doros³e nie umiej¹ obyæ siê bez doradcy21.
Owy ekspert to cz³owiek posiadaj¹cy dog³êbn¹ wiedzê teoretyczn¹ i wiedzê praktyczn¹ nabyt¹ przez d³ugoletnie dowiadczenie w danej dziedzinie. System ekspertów w poradnictwie zawodowym mo¿e byæ wykorzystywany jako rozbudowany program komputerowy, szczególnie
wówczas, gdy klient bêdzie potrzebowa³ w krótkim czasie znaleæ informacjê na temat np. kierunku kszta³cenia22. Wiedza jak¹ bêd¹ dysponowaæ doradcy w spo³eczeñstwie informacyjnym, bêdzie bardzo ceniona, wiedza eksperta bêdzie zasobem rzadkim i kosztownym, a komputerowy
system bêdzie pozwala³ maksymalnie skróciæ czas konsultacji oraz pozwoli skorzystaæ z wiedzy
wiêkszej iloci osób23. W³anie dziêki posiadanej wiedzy i umiejêtnoci¹ w pos³ugiwaniu siê nowoczesn¹ technologi¹ informatyczn¹ doradca w swej pracy bêdzie profesjonalist¹ i wraz z up³ywem czasu owego profesjonalizmu na najwy¿szym poziomie bêdzie oczekiwaæ siê od doradców
zawodowych, dzia³aj¹cych nie tylko w instytucjach rynku pracy. Wirtualni doradcy bêd¹ mogli
dodaæ now¹ jakoæ do pracy korzystaj¹cych z ich pomocy prawdziwych doradców i osób poszukuj¹cych informacji24. Nie zast¹pi to oczywicie kontaktu  spotkania doradcy zawodu i osoby
radz¹cej siê bezporednio25.
Era globalizacji wyra¿a siê te¿, m.in. w tym, ¿e technika komputerowa i Internet rz¹dzi
niemal wszystkimi sferami ¿ycia wspó³czesnych ludzi  rewolucjonizuje wiêkszoæ dziedzin ¿ycia
spo³ecznego  od polityki i gospodarki, poprzez naukê, do turystyki i kultury26.
Globalne przemiany w wymiarze informacyjnym, spo³ecznym i cywilizacyjnym, jakie zachodz¹ w XXI w., w spo³eczeñstwie informatycznym, powoduj¹ wzmo¿enie refleksji nad pomoc¹
w obszarze rozwi¹zywania ró¿norakich problemów nie tylko zawodowych, ale i problemów natury ludzkiej. Rodz¹ siê pytania: W jaki sposób pomagaæ? Jak pomagaæ? Kto ma pomagaæ vel.
doradzaæ? Kto jest odpowiedzialny w sytuacji doradczej za podejmowanie ¿yciowych decyzji?,
itp. Przeobra¿enia warunków ¿ycia stawiaj¹ wiêc przed wspó³czesnym cz³owiekiem rozliczne utrudnienia, a jednoczenie kszta³tuj¹ nowy model ¿ycia cz³owieka oparty na szybkiej i konkretnej
informacji. Owa szybkoæ mo¿e byæ uto¿samiana z procesem McDonaldyzacji27, a wiêc procesem opartym na zasadzie szybkiego dzia³ania niemal we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Model taki osi¹galny jest w³anie dziêki wspó³czesnej technologii.
Dziêki nowoczesnym technologiom proces doradczy bêdzie mia³ inny, indywidualny charakter, lecz nie mo¿na odrzuciæ tradycyjnego modelu  kontakt bezporedni musi zostaæ zachowany,
gdzie radz¹cy bêdzie móg³ uzyskaæ pomoc od doradcy bezporednio podczas rozmowy.
W przysz³ym spo³eczeñstwie informacyjnym poradnictwo i dzia³alnoci doradców bêd¹ mia³y bardziej mierzalny charakter, bêdzie to zwi¹zane z nowym stylem ¿ycia, ze zmiennoci¹ rynku
pracy28. Nowoczesne doradztwo to doradztwo otwarte, którego podstaw¹ bêdzie idea doradztwa
21
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E. Solarczyk-Ambrozik, Kszta³cenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Miêdzy wymogami rynku
a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wyd. UAM, Poznañ 2004, s. 79.
M. Je¿ewska-Maicka, Miêdzy..., s. 166.
Ibidem.
Ibidem, s. 167.
Ibidem, por. te¿ B. Wojtasik, Rozmowa poradnicza jako spotkanie doradcy zawodu i osoby radz¹cej siê, [w:] B. Wojtasik, Podejmowanie decyzji zawodowych przez m³odzie¿ i osoby doros³e w nowej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej, Wyd. Instytut Pedagogiki UW, Wroc³aw 2001, s. 67.
M. Michalik, Od etyki zawodowej do etyki biznesu, Wyd. Fundacja Innowacja WSSE, Warszawa 2003, s. 219.
Termin zaczerpniêty z G. Ritzer, McDonaldyzacja spo³eczeñstwa, Wyd. Literackie Muza, Warszawa 1997.
M. Je¿ewska-Maicka, Miêdzy , s. 168.
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rozumianego jako kszta³towanie i realizowanie kariery, trwaj¹ce niekiedy przez ca³e ¿ycie. Nowoczesne otwarte doradztwo to równie¿ wykorzystanie obecnychtechnologii  systemów komputerowych i multimediów. Nowoczesny doradca powinien w swojej pracy umieæ wykorzystywaæ technikê poprzez: skomputeryzowane narzêdzia badañ diagnozuj¹cych predyspozycje zawodowe (komputerowe gry decyzyjne ucz¹ce symulacyjnie dokonywanie wyborów, gry symulacyjne pozwalaj¹ce na sprawdzanie potencjalnych umiejêtnoci, programy edukacyjne typu: jak szukaæ pracy, jak
przygotowaæ siê do rozmowy z pracodawc¹. Najnowsze osi¹gniêcia techniki maj¹ pe³niæ rolê s³u¿ebn¹ i u³atwiæ pracê doradcy29.
Rozwój cywilizacji techniczno-informacyjnej nie musi stanowiæ zagro¿enia dla tradycyjnych
wartoci cz³owieka, lecz nie mo¿na bagatelizowaæ realnych niebezpieczeñstw  przyk³adem mo¿e
byæ tutaj zanik kontaktów miêdzyludzkich, spowodowany nadmiernym skomputeryzowaniem
spo³eczeñstwa.

Zakoñczenie
Po pierwsze w realiach polskiej edukacji nale¿a³oby dostosowaæ polskie programy edukacyjne do potrzeb spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, nasyciæ szko³y publiczne sprzêtem komputerowym z dostêpem do sieci Internetu, przygotowaæ kadrê dydaktyczn¹ do pos³ugiwania siê narzêdziami wykorzystuj¹cymi technologie informacyjne i komunikacyjne, przygotowaæ bazy dydaktyczne materia³ów multimedialnych, rozwin¹æ system kszta³cenia ustawicznego poprzez wykorzystanie technik spo³eczeñstwa informatycznego oraz rozwin¹æ edukacjê z zakresu technologii
informacyjnych osób doros³ych30. W istniej¹cych realiach wspó³czesnej edukacji inwestowanie
w naukê i edukacjê poprzez stworzenie, m.in. media centrów, czyli szkolnych bibliotek, staje siê
jedn¹ z najwa¿niejszych i najefektywniejszych form inwestycji w kszta³cenie nie tylko przysz³ych
doradców.
Po drugie, masowy popyt na poradnictwo wykreuje poradniczy rynek, na którym utrzymaj¹
siê tylko wielcy i silni31. Owi silni i wielcy to ci, którzy dziêki szybkiej informacji i nowoczesnej
technologii zdominuj¹ ¿ycie przeciêtnego cz³owieka dziêki szybko udzielonej informacji (porady). Ale nale¿y pamiêtaæ i¿ nowoczesna technologia nie zast¹pi drugiego cz³owieka który w porównaniu do komputera jest emaptyczny.
Czego mo¿emy spodziewaæ siê w przysz³oci? Z pewnoci¹ tego, i¿ ludzie nagminnie,
z coraz wiêksz¹ si³¹ bêdê korzystaæ z us³ug doradczych w ka¿dej sferze swego ¿ycia. W jakim
stopniu pozbêd¹ siê samodzielnoci w podejmowaniu nawet najbardziej b³ahych decyzji. A doradztwo (zawodowe, ma³¿eñskie, psychologiczne itp.) stanie siê najbardziej popularn¹ profesj¹,
zawodem.
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Ibidem, s. 169170.
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Metody wizualizacji w kszta³ceniu doros³ych
Visual methods in teaching adults
S³owa kluczowe: metody wizualizacji, kompetencje, socrates.
Keywords: visualization methods, competences, socrates.
Summary
This article is based on the report on The state of the art of visual learning in Poland that was
developed within the project of Socrates Grundtvig 1 visuaLearning. The main aim of it is to show
current findings on basic skills and acquisition of informal competences in order to find out how the
so called visual learning easies the process of learning. The author also tried to indicate the main
aspects of giving knowledge and ideas on how to use psychology, knowledge of how the brain
works and visualisation techniques in order to show the need of making the teachers aware and
persuade them that this method is not only attractive but in the first place effective. There are also
some important information on experts, institutions and literature related to this subject matter.

Wstêp i uzasadnienie podjêcia tematu
W wieku XX nast¹pi³o za³amie kultury pisma. Dziêki rewolucji naukowo-technicznej pojawi³a siê kultura wizualna oparta na obrazach kreowanych przez: fotografiê, kino, telewizjê, video,
a ostatnio Internet i inne media elektroniczne. St¹d mówimy o obrazkowym, medialnym, czy wirtualnym charakterze wspó³czesnej kultury. Nie pozostaje to bez wp³ywu równie¿ na edukacjê.
Analizuj¹c udzia³ zmys³ów w procesie uczenia siê nie sposób nie wspomnieæ o pomocach wizualnych. Chocia¿ najwa¿niejszym nonikiem audiowizualnym jest zawsze nauczyciel, dysponuje on
bowiem jêzykiem werbalnym i mow¹ cia³a. Zastosowanie ró¿nego rodzaju pomocy wizualnych
w sposób szczególny wspomaga uczenie siê. Popularne stwierdzenie mówi, ¿e obraz zastêpuje
1000 s³ów. Powinnimy wiêc stosowaæ zasadê: Nigdy nie mów doros³ym tego, co mo¿esz im
pokazaæ. Statystyki pokazuj¹, ¿e zapamiêtujemy 10% z tego, co przeczytalimy, 20% z tego co
us³yszelimy, 30% z tego, co zobaczylimy, 70% z tego, co przedyskutowalimy i 80% z tego,
czego dowiadczylimy osobicie.
Z racji rangi zjawiska wizualizacji procesów nauczania i uczenia siê osób doros³ych, sta³a siê
ona tematem przewodnim jednego z projektów miêdzynarodowych realizowanych przez ITeE  PIB:
VisuaLearning (Nr 225773-CP-1-2005-1-DE-GRUNDTVIG-G-1). W ramach programu UE Socrates Grundtvig 1, obok ITeE  PIB wspó³pracê podjê³y Niemcy (DIE  Niemiecki Instytut Edukacji Doros³ych  lider projektu), Irlandia (NALA  Krajowa Agencja na Rzecz Osób Doros³ych
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z trudnociami w pisaniu i czytaniu) oraz Rumunia (FIATEST  rumuñskie towarzystwo doradztwa, szkoleñ zawodowych oraz rozwoju zasobów ludzkich).
Jednym z rezultatów projektu jest powsta³y ju¿ raport na temat stanu wizualizacji uczenia siê
w poszczególnych krajach partnerskich, którego wyniki w Polsce prezentujemy w poni¿szym artykule.
Zgodnie z wytycznymi podanymi przez lidera projektu (DIE) analizê aktualnego stanu wizualnego uczenia siê w Polsce przeprowadzono na trzech p³aszczyznach, które pozwoli³y wy³oniæ ogólny obraz tego, jak jest rozumiany termin wizualizacja oraz obraz bie¿¹cej sytuacji
w Polsce: badania za pomoc¹ Internetu, analiza literatury, rozmowa z ekspertem  wywiad z psychologiem.
Badanie z wykorzystaniem Internetu obejmowa³o nastêpuj¹cy zakres poszukiwañ: wizualne
uczenie siê (Visual learning), umiejêtnoæ czytania i wyra¿ania myli za pomoc¹ obrazów (Visual/
Image literacy), zdolnonoæ wizualizacji (Visual competence), wizualna komunikacja (Visual communication), wizualizacja (Visualization), wizualne udogodnienia (Visual facilitating), wizualna
kultura (Visual culture) etc.
Badania za pomoc¹ Internetu, a tak¿e analiza dostêpnej literatury pozwoli³y zidentyfikowaæ
kilka dziedzin, w których metoda wizualizacji jest najczêciej wykorzystywana. S¹ to, m.in.: szeroko pojêta edukacja (nauczanie jêzyków obcych, kursy szybkiego zapamiêtywania, kursy szybkiego czytania, nauczanie osób z problemami rozwojowymi), ró¿ne dziedziny medycyny (wizualizacja jako metoda relaksacyjna, terapia naturalna, metoda rozwoju pamiêci), sztuka, reklama,
technologie informatyczne etc.
St¹d te¿ decyzja, aby za grupê docelow¹ beneficjentów projektu w Polsce przyj¹æ osoby
doros³e, ucz¹ce siê jêzyków obcych. Wykorzystuj¹c szerok¹ sieæ wspó³pracy ITeE  PIB z ró¿nymi instytucjami, dla potrzeb raportu aktywnie wspó³pracowano z Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Radomiu.

Pojêcie wizualizacji oraz stan wiedzy na jej temat w Polsce
Wizualizacja jest metod¹ wykorzystuj¹c¹ naturalne umiejêtnoci kreowania w mylach obrazów rozmaitych stanów rzeczy. Jest to pewnego rodzaju trening wyobrani i praca na wyobra¿eniach stanów przesz³ych, aktualnych i przysz³ych  dla ich lepszego pamiêciowego opracowania
lub dokonywania nowych interpretacji i rekonstrukcji dowiadczenia. Jest to technika lepszego zapamiêtywania, budowania systemów skojarzeñ: instalowania haków pamiêciowych dla zapamiêtania liczb i wielkoci, systemów skojarzeñ dla zapamiêtania zale¿noci, wiêkszych narracji itd.
Wykorzystanie obrazu zasadza siê we wspó³czesnej dydaktyce na odkryciach z zakresu psychologii uczenia siê. Udowodniono mianowicie, ¿e obraz pomaga w szybszym i skuteczniejszym
zapamiêtywaniu znaczeñ wyrazów, informacji i powi¹zañ miêdzy nimi.
Obrazom mo¿na przypisaæ wiele po¿ytecznych funkcji psychologicznych i dydaktycznych:
zwracaj¹ uwagê na przedstawiany przedmiot (temat), zwiêkszaj¹c dziêki temu zainteresowanie
uczniów oraz anga¿uj¹c ich emocje; motywuj¹ uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji; przekazuj¹ informacje samodzielnie lub w po³¹czeniu z tekstem; wspomagaj¹ zapamiêtywanie nowych informacji, ich przetwarzanie i organizowanie dziêki skojarzeniom wizualnym; u³atwiaj¹
rozpoznawanie, rozumienie i rozwi¹zywanie problemów dziêki przedstawieniu zwi¹zków miêdzy
poszczególnymi elementami oraz ich funkcji.
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W nauczaniu jêzyków obcych dodatkow¹, bardzo istotn¹ funkcj¹ obrazu, jest sk³anianie do
wypowiedzi w jêzyku obcym.
Przeprowadzony wywiad z psychologiem oraz analiza fachowej literatury pozwoli³y na wyodrêbnienie wielu zalet wizualno-werbalnego stylu uczenia siê:
 ekonomia czasu (uczenie przebiega szybciej),
 skutecznoæ uczenia, ³atwoæ w odtwarzaniu, trwa³oæ,
 wiêksza jasnoæ przekazu,
 podkrelenie g³ównych elementów prezentacji,
 ³atwoæ skupienia uwagi,
 zainteresowanie,
 zachêta do s³uchania,
 pomoc w rozumieniu poprzez skojarzenia,
 przydatnoæ w zakresie wizualizacji zagadnieñ trudnych i abstrakcyjnych,
 ca³ociowe poznanie i zrozumienie otaczaj¹cego wiata,
 przybli¿anie prezentowanych treci dydaktycznych do rzeczywistoci,
 mo¿liwoæ kszta³cenia naturalnych procedur rozwi¹zywania problemów, zadañ,
 uwzglêdnianie mo¿liwoci psychofizycznych oraz potrzeb uczniów,
 rozwijanie zainteresowañ i aspiracji uczniów,
 indywidualizacja treci, metod, organizacji kszta³cenia,
 uwzglêdnianie podmiotowoci ucznia w procesie uczenia, jego stylu uczenia siê, maj¹cego
wp³yw na organizacjê pracy dydaktycznej (dobór celów, treci, metod, itp.),
 wzrost integracji i spójnoæ zdobytej wiedzy,
 wzrost samodzielnoci w procesie uczenia siê,
 wzrost aktywnoci poznawczej, badawczej, twórczej,
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e nie jest to metoda pozbawiona wad, gdy¿: nadmiar pomocy
wizualnych mo¿e niepotrzebnie rozpraszaæ odbiorców; brak korespondencji miêdzy wizualnymi
i werbalnymi sposobami przyswajania wiedzy, pos³ugiwanie siê tylko wizualnymi metodami mo¿e
spowodowaæ brak wysi³ku intelektualnego, w konsekwencji brak ladów pamiêciowych i brak
efektów w uczeniu siê; cz³owiek jest ewolucyjnie nastawiony na interakcje z innymi ludmi, stad
treci przekazywane z u¿yciem komputera maj¹ o wiele mniejsze znaczenie ni¿ s³owa us³yszane
od drugiego cz³owieka; zastosowanie wizualnego stylu nie zawsze jest uzasadnione, czêsto zale¿y
od rodzaju przekazywanych treci.
Znajdujemy niewiele potwierdzonych informacji, dotycz¹cych prac badawczych w dziedzinie wizualizacji kszta³cenia w Polsce czy te¿ samych badaczy i ekspertów. Do grupy nielicznych
orodków zaanga¿owanych w prace na tym polu nale¿¹ miêdzy innymi: Akademia Wychowania
Fizycznego (Kraków), Centrum Logopedyczne (Radomsko), Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej (Lublin), Politechnika Poznañska, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Centralny Orodek Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Doskonalenia Umys³u, Instytut Kszta³cenia Nauczycieli, Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badañ Edukacyjnych MEN.
Technika wizualizacji jest stosowana g³ównie w prywatnych szko³ach i centrach wykorzystuj¹cych jej elementy na kursach technik efektywnego uczenia siê i rozwoju zdolnoci cz³owieka,
a tak¿e jako metoda relaksacyjna wykorzystywana w ró¿nych dziedzinach medycyny. W Polsce
coraz czêciej wiadomo o wykorzystywaniu nowoczesnych metod przez nauczycieli w szko³ach
pañstwowych (np. Rybnik, Ostro¿any), jednak zakres ich zastosowania jest znikomy w porównaniu do prywatnych instytucji, które szeroko korzystaj¹ z atrakcyjnoci tego rodzaju metod.
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Skutecznoæ wizualizacji nauczania a kompetencje nauczycieli
Skutecznoæ metody wizualizacji potwierdzi³y miêdzy innymi badania przeprowadzone
w 2000 roku przez M. Kozielsk¹ na grupie studentów. Okaza³o siê, ¿e programy demonstracyjne
i dialogowe spowodowa³y wzrost aktywnoci poznawczej, badawczej i twórczej u badanych,
a metody eksponuj¹ce lub operacyjne przynios³y gorsze wyniki.
Równie¿ badania IBM podczas szkolenia dla pracowników wykaza³y, ¿e multimedialny kurs
interaktywny zaj¹³ 8 godzin i da³ o 36% lepsze wyniki ni¿ tradycyjne szkolenie, które zajê³o 40
godzin.
Aby umiejêtnie wykorzystaæ i wzmocniæ szerokie mo¿liwoci jakie daje metoda wizualizacji
zwrócono uwagê na fakt, ¿e w przypadku nauczycieli istnieje potrzeba posiadania niezbêdnego
zestawu pewnych kompetencji. Nale¿¹ do nich:
 wiedza na temat znaczenia prawej i lewej pó³kuli mózgu dla procesu uczenia siê,
 wykorzystanie technik relaksacyjnych i zachêty do dzia³ania, aby wprowadziæ uczniów w stan
czynnej gotowoci,
 znajomoæ w³asnego stylu uczenia siê i dominuj¹cej pó³kuli,
 znajomoæ stylu uczenia siê i dominuj¹cej pó³kuli u swoich uczniów,
 indywidualne podejcie z uwzglêdnieniem potrzeb i mo¿liwoci ucznia, zainteresowañ, aspiracji,
 poczucie w³asnej wartoci, wiara w siebie i skutecznoæ swojego nauczania,
 znajomoæ celów i potrzeb swoich uczniów,
 umiejêtnoæ stworzenia przyjaznego klimatu w klasie,
 pos³ugiwanie siê pozytywnym, afirmatywnym jêzykiem,
 umiejêtnoæ pobudzania do pracy obu pó³kul, stosuj¹c systemy wizualne, audytywne, kinestetyczne,
 stosowanie map pamiêci do sporz¹dzania notatek,
 umiejêtnoæ gospodarowania czasem, koncentrowanie siê na sprawach najwa¿niejszych,
 pobudzanie podwiadomoci, aby pomóc w przypominaniu,
 umiejêtnoæ wywo³ywania pozytywnych stanów wiadomoci,
 nauka poprzez zabawê.
Bior¹c pod uwagê, okrelon¹ w ramach projektu grupê docelow¹, dobr¹ orientacjê w aktualnym stanie praktyki nauczania jêzyków obcych daje lektura jedynego w Polsce czasopisma dla
nauczycieli o ogólnokrajowym zasiêgu Jêzyki Obce w Szkole.
We wspó³czesnym nauczaniu (a szczególnie jêzyków obcych) warto i nale¿y na bie¿¹co wprowadzaæ nowoczesne podrêczniki oraz ci¹gle wzbogacaæ metody komunikacyjne poprzez dodawanie elementów kulturowych i stale rozwijaæ wiadomoæ jêzykow¹ uczniów (language awareness).
Sta³e poszerzanie repertuaru technik i strategii nauczania na lekcjach jêzyka obcego przyczynia siê
do ci¹g³ego wzrostu jakoci nauczania i podnoszenia efektywnoci uczenia siê. Zatem tworzenie
silnej motywacji, wywo³ywanie pozytywnych emocji oraz indywidualizacja procesu nauczania
i uczenia siê to jeden z g³ównych priorytetów w pracy z uczniami.

Podsumowanie
Wizualizacja jest metod¹ posiadaj¹c¹ ogromne mo¿liwoci wspierania pracy i daj¹c¹ dobre
rezultaty w procesach nauczania i uczenia siê. Jest bardziej atrakcyjna i przyjemna ni¿ tradycyjne
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metody nauki. Psychologowie zwracaj¹ jednak uwagê, ¿e jej g³ówn¹ rol¹ powinno byæ wspieranie, a nie zastêpowanie tych tradycyjnych metod, gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do ubóstwa intelektualnego: mechaniczne czytanie bez refleksji, brak abstrakcyjnych skojarzeñ, mylenia, wyobra¿ania.
Prace wykonane w ramach projektu Grundtvig, wskazuj¹ na potrzebê uwiadomienia i zapoznania nauczycieli z mo¿liwociami jakie daje stosowanie mnemotechnik. Czêsto brak przekonania dydaktyków do tej metody ogranicza stosowanie wizualizacji g³ównie do instytucji prywatnych nastawionych na przyci¹gniêcie szerokiego grona uczniów, szukaj¹cych nowych, skutecznych metod nauki.
Pojawi³y siê sygna³y, ¿e wielu nauczycieli posiada wiedzê na ten temat, jednak nie stosuje lub
nie potrafi umiejêtnie wykorzystaæ jej w praktyce.
Z badañ literaturowych wynika, ¿e powa¿niejsza literatura dotycz¹ca wizualizacji w uczeniu
jêzyków obcych opiera siê g³ównie na gruncie niemieckim lub anglojêzycznym. Literatura polska
bazuje na badaniach przeprowadzonych w latach 50.80., natomiast nowsze publikacje nie s¹ rozpowszechniane i znajduj¹ siê g³ównie w bibliotekach wewn¹trz ydzia³owych. Dostêp do nich nie
jest niemo¿liwy, jednak wymaga dodatkowego wysi³ku ze strony osób zainteresowanych, które
raczej rzadko podejmuj¹ trud w³asnej inicjatywy.
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Dostêp do informacji podstaw¹ budowania
spo³eczeñstwa informacyjnego  na przyk³adzie
informacji patentowej
Data accessibility as a foundation for building
the in Information ang society  on the basis
of patent information
S³owa kluczowe: Spo³eczeñstwo Informacyjne, patent, rzecznik patentowy, w³asnoæ przemys³owa, w³asnoæ intelektualna, MP.
Key words: Information Society, ICT, patent, patent advisor, industrial property, intellectual property, SME.
Summary
In the article web resources referring to intellectual and industrial property rights are presented.
Available databases containing patents and the authors computer system for acquisition of data
regarding professional representatives in the intellectual and industrial property area is also described. One of the main objectives of the designed system is supporting SMEs in the area of intellectual and industrial property protection.

Wprowadzenie
£atwy dostêp do informacji oraz narzêdzia u³atwiaj¹ce jej uzyskiwanie, przetwarzanie, wykorzystywanie s¹ warunkiem rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego [7]. Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy ronie zainteresowanie literatur¹ patentow¹. Ka¿dego dnia na rynku
pojawiaj¹ siê nowe produkty, projekty, wzory i znaki towarowe. S¹ one efektem innowacyjnoci
producentów oraz kreatywnoci i pomys³owoci projektantów. Wraz z pojawianiem siê nowych
rozwi¹zañ istnieje koniecznoæ ich prawnej ochrony [2]. Jednym ze róde³ informacji o ochronie
patentowej produktów jest Internet. Na stronach internetowych Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej UPRP [4] oraz Europejskiego Urzêdu Patentowego EPO [5] mo¿emy znaleæ
wskazówki jak prowadziæ badania patentowe oraz dotrzeæ do bazy opatentowanych produktów.
W trakcie prowadzenia badañ patentowych niezbêdna jest wspó³praca przedsiêbiorstwa z rzecznikiem patentowym. W ramach Programu Wieloletniego PW  004 pn. Doskonalenie systemów
rozwoju innowacyjnoci w produkcji i eksploatacji w latach 20042008, realizuj¹c zadania maj¹ce na celu rozwój systemów wspomagania informatycznego w zakresie ochrony w³asnoci intelektualnej i przemys³owej, opracowano platformê informatyczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ komunikacjê przedEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006
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siêbiorstw z rzecznikami patentowymi. Zaprojektowany system mo¿e wspomagaæ przedsiêbiorców z sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MP) w zakresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej oraz przestrzegania prawnej ochrony patentów, wzorów u¿ytkowych, znaków towarowych.

Ochrona patentowa produktów
Jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej, której celem jest wzmocnienie konkurencyjnoci europejskiej gospodarki [1], jest idea transformacji spo³eczeñstwa europejskiego w Globalne Spo³eczeñstwo Informacyjne. Zgodnie z dokumentami strategicznymi (wydanymi przez Radê Ministrów) dotycz¹cymi budowy spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce,
m.in. D³ugookresowej strategii trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju  Polska 2025 rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego obejmuje, m.in. cele takie jak:
 zapewnienie powszechnego dostêpu obywateli do us³ug telekomunikacyjnych,
 przygotowanie spo³eczeñstwa polskiego do przemian technicznych spo³ecznych i gospodarczych zwi¹zanych z tworzeniem siê spo³eczeñstwa informacyjnego poprzez edukacjê informatyczn¹,
 dostosowanie regulacji prawnych do szybkiego postêpu technicznego i walka z przestêpczoci¹ informatyczn¹,
 dostosowanie gospodarki do wymagañ globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie regulacji dotycz¹cych gospodarki elektronicznej,
 informatyzacja zamówieñ publicznych,
 rozwój nowoczesnych ga³êzi przemys³u i wzrost jego innowacyjnoci w celu poprawy konkurencyjnoci.
Rozwijaj¹c nowoczesne ga³êzie przemys³u i realizuj¹c innowacyjne projekty czêsto pomijana jest wiedza zawarta w literaturze patentowej. Mo¿liwoæ wykorzystania literatury patentowej
oraz skorzystania z wiedzy rzeczników patentowych mo¿e prowadziæ do wzrostu innowacyjnoci
jak równie¿ przyczyni siê do zachowania czystoci patentowej proponowanych rozwi¹zañ. Odpowiednia ochrona wynalazków i wzorów uniemo¿liwia potencjalne naruszenia praw oraz zapobiega realizacji projektów, których efekt, stanowi¹cy rzeczywist¹ wartoæ rynkow¹, powiela ju¿ istniej¹ce rozwi¹zania. Ochrona patentowa u³atwia firmom czerpanie korzyci z ich zdolnoci innowacyjnej i twórczej, co umo¿liwia dalsze innowacje. Wraz z rozwojem wynalazczoci ochron¹
patentow¹ obejmowane s¹ ró¿ne kategorie oraz rodzaje twórczoci intelektualnej. W ostatnich
latach ochron¹ w³asnoci przemys³owej objêto, m.in.: biotechnologiê, oprogramowanie komputerowe, topografiê uk³adów scalonych g³ównie przez ustanowienie odrêbnych systemów ochrony.
Na stra¿y ochrony patentowej w Polsce i pozosta³ych krajach UE stoj¹ przepisy krajowe, umowy
miêdzynarodowe oraz dyrektywy unijne.
Wed³ug wiatowej Organizacji W³asnoci Intelektualnej (WIPO) w³asnoæ dzieli siê na w³asnoæ przemys³ow¹ i prawa autorskie. Przedmiotem w³asnoci przemys³owej s¹ niematerialne:
wynalazki, wzory u¿ytkowe, wzory przemys³owe, znaki towarowe i us³ugowe, oznaczenia geograficzne, topografie uk³adów scalonych. Prawa autorskie obejmuj¹ literaturê i inne prace artystyczne. Prawa pokrewne do praw autorskich obejmuj¹ prawa do artystycznych wykonañ, prawa
do nadañ oraz prawa do fono- i wideogramów, jak równie¿ nadawców programów radiowych
i telewizyjnych. W³asnoæ intelektualn¹ [3] stanowi¹ prawa maj¹tkowe o charakterze bezwzglêdnym, które zapewniaj¹ przedmiotowi uprawnionemu wy³¹cznoæ korzystania z dobra niematerialnego np. znaku towarowego. Osoby nieuprawnione mogê korzystaæ z chronionych dóbr na pod-
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stawie licencji. Prawa w³asnoci intelektualnej s¹ ograniczone pod wzglêdem czasowym, a tak¿e
terytorialnym.
Podstaw¹ praw w³asnoci przemys³owej jest decyzja urzêdu patentowego. Aby nabyæ prawa
w³asnoci przemys³owej nale¿y dokonaæ zg³oszenia wynalazku, znaku towarowego itp. w urzêdzie patentowym, w celu odpowiedniego badania. Przedmiot ochrony w³asnoci patentowej stanowi wiele nowych produktów i us³ug. Znajomoæ regu³ i zasad ochrony w³asnoci przemys³owej
chroni firmê przed kopiowaniem jej produktów oraz pozwala unikn¹æ nieekonomicznych inwestycji badawczo-rozwojowych.

Zasoby internetowe
G³ównym ród³em informacji o w³asnoci przemys³owej i intelektualnej jest witryna internetowa Urzêdu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej [4]. Na stronach znajdziemy informacje o krajowej oraz miêdzynarodowej procedurze rejestracji patentów, wzory koniecznych dokumentów,
obowi¹zuj¹cych aktach prawnych i klasyfikacji patentów. Aktualnie obowi¹zuj¹c¹ w Europie klasyfikacj¹ patentów jest tzw. Klasyfikacja Nicejska oparta na 8 edycji Miêdzynarodowej Klasyfikacji Patentów (MKP).
Na stronach UPRP znajduj¹ siê równie¿ bazy produktów ochrony w³asnoci przemys³owej.
Wród zgromadzonych zasobów wyró¿niamy nastêpuj¹ce bazy danych:
 wynalazków,
 wzorów u¿ytkowych,
 znaków towarowych,
 miêdzynarodowych znaków towarowych,
 wzorów przemys³owych,
 wzorów zdobniczych,
 oznaczeñ geograficznych,
 topografii uk³adów scalonych.
Zainteresowana osoba mo¿e dokonaæ przeszukiwania bazy wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
tytu³ lub nazwa, skrót opisu lub wykaz towarów, numer prawa wy³¹cznego, numer zg³oszenia,
nazwa uprawionego. Efektem wyszukiwania jest informacja o tytule przedmiotu, numerze wy³¹cznoci, identyfikatorze z klasyfikacji MKP itp.
W trakcie prowadzenia badañ patentowych jak równie¿ przy ocenie innowacyjnoci przedsiêwziêcia bardzo wa¿na jest rola rzecznika patentowego. Na stronach UPRP znajduje siê lista
rzeczników patentowych (http://www.uprp.pl/rzecznicy/lista.htm). Informacja o kancelariach
patentowych jest dostêpna na stronach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych [6]. Aby u³atwiæ
kontakt zarówno z nimi, jak i przedstawicielami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych podjêto
dzia³ania, których celem by³o opracowanie internetowego serwisu umo¿liwiaj¹cego wszystkim
zainteresowanym osobom nawi¹zanie wspó³pracy z rzecznikiem patentowym.
Realizacja zadania wymaga³a zbudowania bazy danych, zawieraj¹cej rejestr rzeczników patentowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wczeniej zostali zidentyfikowani przez
Polsk¹ Izbê Rzeczników Patentowych jako zainteresowani wpisaniem do tworzonej bazy rzeczników i ekspertów w dziedzinie w³asnoci przemys³owej.
Zaprojektowane zosta³o równie¿ narzêdzie do zadawania pytañ oraz rozwi¹zywania innych
problemów zwi¹zanych z ochron¹ w³asnoci przemys³owej.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006
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Realizacjê zadania uzasadnia³y nastêpuj¹ce przes³anki:

 funkcjonowanie systemu informatycznego, wspieraj¹cego ochronê w³asnoci intelektualnej jest

istotne dla instytucji ze wzglêdu na prowadz¹cych dzia³alnoæ wynalazcz¹, produkcyjn¹ oraz
us³ugow¹,
 dysponowanie narzêdziem informatycznym, s³u¿¹cym ochronie w³asnoci intelektualnej,
a w szczególnoci w³asnoci przemys³owej z dostêpem przez Internet wspomaga dzia³alnoæ
przedsiêbiorstw z sektora ma³ych i rednich (MSP) zarówno z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jak i z krajów Unii Europejskiej w zakresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
oraz przestrzeganie prawnej ochrony patentów, wzorów u¿ytkowych, znaków towarowych itp.,
 istnieje zapotrzebowanie na narzêdzie umo¿liwiaj¹ce zdalne formu³owanie zapytañ do rzecznika patentowego lub eksperta z zakresu w³asnoci intelektualnej poprzez Internet.
Opracowany system umo¿liwiaj¹ gromadzenie:
 danych o rzecznikach patentowych zrzeszonych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych,
 danych o zakresach praktyk rzecznikowskich  specjalizacjach,
 danych o u¿ytkownikach bazy zapytañ,
 pytañ i problemów zg³aszanych do rzeczników patentowych.
Strona serwisu posiada adres: http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/pirp1/index.php.
Zaprojektowany system umo¿liwia przeszukiwanie bazy rzeczników patentowych wed³ug
nastêpuj¹cych kryteriów (rys. 1): nazwisko, imiona rzecznika, zakres praktyki rzecznikowskiej 
specjalizacja, województwo, miasto. Efektem wyszukiwania jest lista nazwisk rzeczników wraz
z podstawowymi danymi np. e-mail, dane pracodawcy, dane kancelarii.
Zaprojektowany system umo¿liwia równie¿ nawi¹zanie kontaktu z wybranym rzecznikiem
patentowym, poprzez rejestracjê zapytania.

Rys. 1. Formularz umo¿liwiaj¹cy sformu³owanie kryteriów przeszukiwania bazy danych
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Opracowane narzêdzie u³atwia zainteresowanym osobom w szczególnoci przedstawicielom
sektora MP uzyskanie informacji o rzecznikach patentowych, jak równie¿ nawi¹zanie wspó³pracy.

Podsumowanie
Internet stanowi ród³o informacji o ochronie patentowej, w³asnoci intelektualnej i przemys³owej. Strony instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ patentow¹ dostarczaj¹ informacji zarówno
o obowi¹zuj¹cych aktach prawnych, jak równie¿ o trybie postêpowania maj¹cego na celu opatentowanie przedmiotu w³asnoci. W procesie badañ patentowych oraz procesie rejestracji przedmiotu niezwykle wa¿ne jest dowiadczenie i pomoc rzecznika patentowego. Opracowane w Instytucie
Technologii Eksploatacji  PIB narzêdzie umo¿liwia uzyskanie informacji o zrzeszonych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych ekspertach w zakresie w³asnoci intelektualnej i przemys³owej, jak równie¿ nawi¹zanie wspó³pracy w wybranym rzecznikiem patentowym. Opracowane
narzêdzie mo¿e wspomagaæ przedsiêbiorców w zakresie przestrzegania prawnej ochrony patentów, wzorów u¿ytkowych oraz znaków towarowych.
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Uczenie siê i kszta³cenie doros³ych w Europie
dzisiaj
Adult learning and adult education
in Europe today
Poni¿ej publikujemy pierwsz¹ z kilku zaplanowanych czêci raportu przygotowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Kszta³cenia Doros³ych (EAEA) na temat: Trendy i zagadnienia dotycz¹ce edukacji doros³ych w Europie.
Za zgod¹ autorów oddajemy je do dyspozycji i dyskusji szerszego gremium z nadziej¹ na fachowe opinie, dyskusje,
a tak¿e kolejne publikacje wynikaj¹ce z zainteresowania tematem.
Niniejsze opracowanie zosta³o przygotowane przez Biuro EAEA w Budapeszcie i Odyssee oraz omówione
z uczestnikami berliñskiej konferencji uniwersytetów ludowych na pocz¹tku maja bie¿¹cego roku.

S³owa kluczowe: edukacja doros³ych w Europie, ustawodawstwo, jakoæ i uczestnictwo w edukacji, zmiany demograficzne.
Key words: adult education in Europe, legislation, quality and participation in education, demographical changes.
Summary
The article gives an analytic and clear description of the state of the adult education in present
Europe. There is also a very interesting part concerning legislation, policy and new challenges in the
future. The summary of this part contains the key issue of social integration and problems caused by
demographical changes (including immigration and an ageing society).

Pytanie, jakie chcemy w tym miejscu zadaæ dotyczy tego, jak stworzyæ analityczny i wyczerpuj¹cy opis najwa¿niejszych cech dotycz¹cych kszta³cenia doros³ych w Europie na chwilê obecn¹,
a w szczególnoci w polityce, co mo¿e stanowiæ wstêp do skupienia naszej uwagi na najbardziej
istotnych zadaniach i wyzwaniach dla polityki i praktyki dzi i jutro. Podsumowanie tej czêci
bêdzie zawieraæ ogólny zarys istniej¹cego ustawodawstwa, (nie)uczestniczenia w kszta³ceniu doros³ych, kluczow¹ kwestiê integracji spo³ecznej oraz problemy spowodowane zmianami demograficznymi zarówno w wyniku imigracji, jak i starzenia siê spo³eczeñstwa.
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Ustawodawstwo, systemy finansowania i pokrewne kwestie polityczne
Europejskie ustawodawstwo w zakresie kszta³cenia doros³ych oraz systemy finansowania nie
mog¹ byæ oddzielane od innych obszarów dostarczania polityki, dlatego te¿ nale¿y przygl¹daæ siê
wszystkim tym obszarom w kontekcie innych, z nadziej¹ stworzenia ca³kowicie zintegrowanego
wizerunku. Oceniane s¹ tradycje istniej¹ce w pó³nocnych i zachodnich czêciach Europy, jak te¿
brane jest pod uwagê historyczne podejcie nowych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz
krajów le¿¹cych poza ich granicami do polityki kszta³cenia doros³ych a tak¿e proces dostosowywania siê tych krajów do dynamicznych stosunków panuj¹cych w zintegrowanej Europie.
Ju¿ krótkie spojrzenie na niektóre ród³a statystyczne pokazuje, ¿e w wielu krajach europejskich odpowiedzialnoæ polityczna za kszta³cenie doros³ych spoczywa nie tylko na jednym ministerstwie, poszczególne czêci rz¹du ponosz¹ zró¿nicowan¹ odpowiedzialnoæ za kszta³cenie doros³ych. To rozdrobnienie jest wyranym wo³aniem o zmiany, za którymi jednak¿e pod¹¿y wiele
problemów, w szczególnoci zwi¹zanych z kwesti¹ sposobu monitorowania i oceniania spraw politycznych w jakimkolwiek kraju oraz problemów dotycz¹cych sposobu dokonywania porównañ
miêdzy krajami. Ka¿dy system jest inny, przy czym widoczny jest oczywisty podzia³ pomiêdzy
Europ¹ Pó³nocn¹ i Zachodni¹, gdzie kszta³cenie doros³ych bywa czêsto zinstytucjonalizowane
i silnie zorganizowane, a tak¿e Europ¹ Po³udniow¹ i Wschodni¹, gdzie ró¿ne organy i struktury
spo³eczne dzia³aj¹ jak bodziec, a kszta³cenie doros³ych czêciej odbywa siê w miejscu pracy lub
w strukturach spo³ecznych, ni¿ w okrelonych instytucjach.

Ogólny przegl¹d ustawodawstwa
Wyraziwszy pogl¹d, i¿ kszta³cenie doros³ych jest bardziej zinstytucjonalizowane w pañstwach
Europy pó³nocnej i zachodniej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawodawstwo zwi¹zane z kszta³ceniem doros³ych nie jest jednak norm¹ w tym regionie. Jednak¿e niektóre kraje w pañstwie federalnym posiadaj¹ w³asne prawa w tym zakresie, jak na przyk³ad niemieckie kraje zwi¹zkowe. Generalnie, prawa
zwi¹zane z kszta³ceniem doros³ych stanowi¹ czêæ obszaru polityki, a to prowadzi do g³ównego
problemu, jakim jest brak wyranego wizerunku tego obszaru (w szczególnoci w kszta³ceniu incydentalnym i nieformalnym), przez co czêsto odbierana jest ona jako czêæ innego obszaru.
Niemniej jednak regulacje dotycz¹ce incydentalnego i nieformalnego kszta³cenia faktycznie
istniej¹ i maj¹ tendencje do uk³adania siê w cztery nastêpuj¹ce kategorie:
 przepisy oferuj¹ce wsparcie finansowe dostawcom kszta³cenia doros³ych,
 przepisy ustanawiaj¹ce indywidualne uprawnienia do urlopu szkoleniowego,
 przepisy stwarzaj¹ce zachêty finansowe do uczestnictwa w kszta³ceniu dla uczniów,
 przepisy ustanawiaj¹ce ramy dla uznawania odbytego kszta³cenia incydentalnego i nieformalnego. Kszta³cenie doros³ych w strategiach uczenia siê przez ca³e ¿ycie.
Zgodnie z wymaganiami programu ET 2010 rozwój strategii uczenia siê przez ca³e ¿ycie
stanowi priorytet w wiêkszoci krajów. Jednak podejcie do tej kwestii ró¿ni siê w zale¿noci od
kraju, podobnie jak i sposób zastosowania jej w praktyce. Ró¿ni siê tak¿e miejsce, jakie przyznaje
siê ogólnemu kszta³ceniu doros³ych (nieformalnemu i incydentalnemu) w ramach tych strategii.
Nacisk k³adziony jest raczej albo na kszta³cenie formalne, albo na szkolenie zawodowe. Kszta³ce-
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nie o zró¿nicowanych celach, takich jak rozwój osobowy, wzrost pewnoci siebie, aktywna postawa obywatelska lub integracja spo³eczna jest w pewnym stopniu pomijane.
Niektóre z kluczowych kwestii omawianych w polityce koncentruj¹ siê na nastêpuj¹cych
problemach:
 Finansowanie: Jest to bez w¹tpienia jeden z integralnych obszarów w kszta³towaniu polityki
dotycz¹cej uczenia siê przez ca³e ¿ycie, jak równie¿ jeden z najbardziej spornych tematów.
 Stymulowanie Popytu: Niezwykle istotne jest zwiêkszenie zapotrzebowania na kszta³cenie
doros³ych wród grup najbardziej dyskryminowanych, takich jak osoby starsze, niepe³nosprawni
lub te¿ osoby z niskim poziomem wykszta³cenia.
 Elastyczna Poda¿: Mo¿e byæ ona postrzegana jako druga strona stymulowania popytu i koncentruje siê na za³o¿eniu, ¿e uczeñ powinien byæ w centrum oferty kszta³cenia.
 Grupy Dyskryminowane: Jak w³¹czyæ te grupy w proces kszta³cenia doros³ych.

Dyskusja: ró¿norodnoæ, ujednolicenie, wsparcie finansowe oraz miejsce
ustawodawstwa
Istnieje jednoæ pogl¹dów w kwestii mówi¹cej o tym, ¿e kszta³cenie doros³ych wymaga zabezpieczeñ finansowych, a ¿eby tak mog³o siê staæ, potrzebne s¹ odpowiednie regulacje prawne.
Regulacje, które ju¿ istniej¹ w poszczególnych pañstwach europejskich, jak równie¿ te, które s¹
w fazie kszta³towania maj¹ wiele cech wspólnych. Jednak¿e nale¿y powstrzymaæ siê od jakiejkolwiek próby ujednolicania, poniewa¿ jest ona sprzeczna z zasad¹ subsydiarnoci. Niestosowne jest
mówienie o Europejskim kszta³ceniu doros³ych, lepsze i bardziej zasadne by³oby mówiæ o kszta³ceniu doros³ych w pañstwach europejskich, lub te¿ idealistycznie o kszta³ceniu doros³ych o wymiarze europejskim. Bez w¹tpienia ka¿de pañstwo ma wa¿n¹ rolê do odegrania w kszta³towaniu
systemu edukacji doros³ych. Jakkolwiek obecnie najwiêksze ograniczenia dotycz¹ zapewnienia
ram administracyjnych i finansowych, a o wszystkich tych pañstwach, które poczyni³y kroki prawne
mo¿na mówiæ jako o pionierach.
W prawie wszystkich krajach europejskich ustalono w uzgodnieniach narodowych przyjêcie
Memorandum na temat Kszta³cenia Ustawicznego. W nastêpstwie Memorandum oraz póniejszego Komunikatu dosz³o do pewnego rodzaju neutralnej dyskusji na temat znaczenia kszta³cenia
doros³ych ukierunkowanego na Europejskoæ, lecz w dalszym ci¹gu wp³yw na narodow¹ politykê
kszta³cenia, w³¹czaj¹c ustawodawstwo i finansowanie, nie jest w ¿adnym wypadku wystarczaj¹cy.

Trendy w uczestnictwie  bariery, dane i oczekiwania
Pierwsze nasuwaj¹ce siê pytanie dotyczy tego, kto uczestniczy w kszta³ceniu doros³ych, chocia¿ w sposób bardziej prowokacyjny moglibymy spytaæ o to, kto nie bierze udzia³u w kszta³ceniu doros³ych, gdy¿ odpowied na to pytanie mog³aby dostarczyæ nam kilku zdumiewaj¹cych
spostrze¿eñ.
Pomimo dowiedzenia korzyci p³yn¹cych z kszta³cenia i szkolenia dla grup oraz jednostek
indywidualnych, zagro¿onych spo³ecznym wykluczeniem, nie ma silnego i spójnego dowodu na
to, ¿e uczestnictwo mniej uprzywilejowanych grup we wszelkich formach kszta³cenia ustawicznego (formalnym, incydentalnym, nieformalnym) jest wci¹¿ mniejsze ni¿ udzia³ innych grup.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006
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Dla 25 krajów Unii Europejskiej sytuacja ta kszta³tuje siê nastêpuj¹co1:
Uczestnictwo w Formalnym Kszta³ceniu Doros³ych na podstawie wczeniejszych osi¹gniêæ
edukacyjnych:
Niskie 1,4%
rednie 5,2%
Wysokie 8,5%.
Uczestnictwo w Incydentalnym Kszta³ceniu Doros³ych na podstawie wczeniejszych osi¹gniêæ edukacyjnych:
Niskie 6,5%
rednie 16,4% Wysokie 30,9%.
Uczestnictwo w Nieformalnym Kszta³ceniu Doros³ych na podstawie wczeniejszych osi¹gniêæ edukacyjnych:
Niskie 18,4%
rednie 34,1% Wysokie 55,2%.
Zaledwie kilka pañstw przeprowadza wyczerpuj¹ce badania krajowe dotycz¹ce uczestnictwa
w kszta³ceniu doros³ych, na przyk³ad Krajowe Badanie dotycz¹ce Edukacji Doros³ych (National
Adult Learners Survey) w Wielkiej Brytanii oraz Raporty o Edukacji Ustawicznej (Berichtsystem
Weiterbildung) w Niemczech. Nawet tam, gdzie s¹ one przeprowadzane, statystyki opracowane
przy ich pomocy s¹ rzadko porównywalne ze wzglêdu na ró¿nice w definicjach i kategoriach.
Czêsto statystyki s¹ dostêpne tylko dla niektórych sektorów lub typów podmiotów oraz koncentruj¹ siê zazwyczaj wy³¹cznie na formalnym i/lub zawodowym kszta³ceniu doros³ych. Projekt
ESNAL w ramach programu Sokrates wskaza³ w roku 2000 na braki w istniej¹cych statystykach,
co w dalszym ci¹gu nie uleg³o zmianie. Pierwsz¹ prób¹ ustanowienia wyczerpuj¹cej i ujednoliconej statystyki dotycz¹cej kszta³cenia doros³ych, bior¹cej równie¿ pod uwagê kszta³cenie incydentalne i nieformalne, jest przysz³e Badanie Edukacji Doros³ych zaproponowane przez Zespó³ Zadaniowy Urzêdu Statystycznego Wspólnot Europejskich (EUROSTAT).
Nawet jeli krajowe badania i statystyki nie s¹ bezporednio porównywalne, to w szerokim
zakresie tego typu badañ mo¿na zaobserwowaæ pewne wspólne modele uczestnictwa, na przyk³ad:
 poziom uczestnictwa obni¿a siê wraz z wiekiem  w szczególnoci w obszarach zawodowych
i tych zwi¹zanych z prac¹;
 wskanik uczestnictwa ronie proporcjonalnie do wzrostu poziomu wykszta³cenia uczestników;
 im gorsza sytuacja spo³eczna, tym mniejsze prawdopodobieñstwo uczestnictwa osób w kszta³ceniu doros³ych;
 uczestnictwo jest ni¿sze na terenach wiejskich, ni¿ na obszarach zurbanizowanych;
 pewne mniejszoci etniczne w znacznie mniejszym stopniu bior¹ udzia³ w kszta³ceniu doros³ych ni¿ inne grupy.

Jakie s¹ przyczyny braku uczestnictwa?
Nieuczestniczenie w oparciu o popyt zwi¹zane jest z brakiem motywacji i pewnoci siebie,
problemami wykluczenia spo³ecznego oraz brakiem informacji o mo¿liwociach kszta³cenia. Brak
uczestnictwa w oparciu o poda¿ obejmuje bariery takie jak brak poradnictwa i doradztwa, wysokie
koszty kszta³cenia, jak równie¿ to, ¿e osoby niezatrudnione nie s¹ w stanie bezporednio odczuæ
korzyci p³yn¹cych z kszta³cenia, co czêsto dotyczy równie¿ osób na stanowiskach, na których nie
ma wymogu posiadania wy¿szych kwalifikacji.
1

LFS tymczasowy modu³ nt. edukacji ustawicznej, 2003.
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Wszystkie te przeszkody s¹ w zasadzie dobrze znane. Niektóre ju¿ od wielu lat s¹ poddawane
badaniom i analizom, a w Europie realizowane s¹ liczne projekty powiêcone tym problemom,
maj¹ce na celu promowanie dostêpnoci szkoleñ, w szczególnoci dla grup dyskryminowanych,
które w zdecydowanie mniejszym stopniu bior¹ udzia³ w kszta³ceniu. Jednak¿e aby tak siê sta³o,
potrzebne s¹ bardziej dog³êbne i porównywalne dane do ewaluacji tego zagadnienia. Sama praca
nad usuniêciem praktycznych barier infrastrukturalnych jest niewystarczaj¹ca. Potrzebne jest raczej rozwiniêcie potrzeb kulturowych kszta³cenia, dziêki czemu mo¿liwa bêdzie zmiana postaw
oraz zwiêkszenie motywacji. Dotyczy to przede wszystkim motywacji osób uczestnicz¹cych
w kszta³ceniu, ale równie¿ dobrego promowania kszta³cenia doros³ych na zewn¹trz.. Uczestnictwo mo¿e byæ te¿ zwiêkszone poprzez przesuniêcie w kierunku kszta³cenia incydentalnego,
a w konsekwencji wykorzystania potencja³u edukacyjnego takich miejsc jak instytucje spo³eczne
i kulturowe. Potrzeba wiêcej badañ, aby uwidoczniæ ró¿nice pomiêdzy edukacj¹ a uczeniem siê
oraz aby dziêki temu pokazaæ, które pojêcie powinno byæ stosowane i w jakim kontekcie. Ca³y
ten proces powinien byæ przeprowadzony z uwzglêdnieniem tego, ¿e jakoæ dostarczania nie powinna byæ pomijana. Same kwoty uczestnictwa ma³o mówi¹ o wartoci uczenia siê i dlatego te¿
wiêksz¹ uwagê powinno przyk³adaæ siê do monitorowania jakoci.

Zmiany w spo³eczeñstwie  imigracja
Imigracja mo¿e byæ postrzegana jako przeciwwaga dla starzej¹cego siê spo³eczeñstwa w Europie. Jednak nie jest to do koñca takie proste, ¿e nap³ywaj¹cy imigranci zape³ni¹ luki na rynku
pracy pozostawione przez starzej¹c¹ siê si³ê robocz¹. Pomimo tego, i¿ polityka imigracyjna wielu
krajów wymaga posiadania umiejêtnoci na okrelonym poziomie, jest wiele warunków dotycz¹cych wiedzy i umiejêtnoci dla nowych obywateli.
Pozycja imigrantów i obywateli spoza Unii Europejskiej na rynku pracy jest zdecydowanie
gorsza ni¿ obywateli krajów unijnych, a wskanik bezrobocia wród tych grup jest dwa razy wiêkszy. Raport Koka (2003) podaje, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ tej sytuacji jest nieodpowiedni poziom
umiejêtnoci oraz bariery kulturowe i jêzykowe.
Ray (2004) dowodzi, ¿e pañstwa cz³onkowskie uzna³y kluczow¹ rolê edukacji w zwalczaniu
wykluczenia spo³ecznego i tworz¹ politykê i programy integracyjne, np. programy szkolenia umiejêtnoci, które promuj¹ kszta³cenie dla nowoprzyby³ych emigrantów, ich dzieci, a w niektórych
przypadkach równie¿ dawno osiad³ych emigrantów. W przypadku imigracji uwarunkowanej rynkiem pracy mówi siê o przyjmowaniu takich imigrantów, którzy odbywaj¹ praktyki, b¹d wysoko
wykwalifikowanych pracowników. Kontrolowana imigracja wykwalifikowanych pracowników
zwiêksza poda¿ pracy i uczestnictwo w rynku pracy, generuj¹c wzrost i pomagaj¹c w ustabilizowaniu systemów ubezpieczeñ spo³ecznych. Poniewa¿ nie mo¿na dopuciæ do tego, by imigracja
by³a w sprzecznoci z obni¿eniem bezrobocia, ustawodawstwo imigracyjne powinno byæ elastyczne,
bior¹c pod uwagê niepewnoæ wzglêdem zapotrzebowania na pracê w przysz³oci.
Wychodz¹cy poza politykê poszczególnych pañstw komunikat zatytu³owany Realne mo¿liwoci kszta³cenia ustawicznego w obszarze Europy (Making a European Area of Lifelong Learning a Realisty) przyjêty przez Komisjê, ukazuje kszta³cenie ustawiczne jako zasadnicze dla ka¿dego obywatela bez wyj¹tku. Jest to warunek niezbêdny dla stworzenia zamo¿nej, ró¿norodnej,
tolerancyjnej i demokratycznej Europy. Podobnie Komisja odnosi siê do mobilnoci uczenia siê,
która wed³ug niej jest jednym z kluczowych czynników do wykreowania najbardziej dynamiczneEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006
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go spo³eczeñstwem wiedzy w Europie. Podstawow¹ cech¹ owocnej mobilnoci jest miêdzykulturowa kompetencja, w celu osi¹gniêcia której konieczne jest w³¹czenie wielokulturowych kompetencji do szkolenia ludzi zaanga¿owanych w nauczanie i prowadzenie zajêæ. Europejska Sieæ Kszta³cenia Miêdzykulturowego (The Network on Intercultural Learning in Europe  NILE)  projekt
Grundtvig 4  mówi o potrzebie stworzenia silnej polityki, zwalczaj¹cej dyskryminacjê, o wiêkszej uznawalnoci wczeniej odbytego kszta³cenia oraz o mo¿liwociach demokratycznego uczestniczenia mniejszoci etnicznych i religijnych o ró¿nych korzeniach kulturowych, które jednoczenie powinny byæ zachêcane do uto¿samiania siê, a przynajmniej do poczucia przynale¿noci do
kraju, w którym mieszkaj¹.

Jakoæ i rozwój w kszta³ceniu doros³ych
Ocena jakoci kszta³cenia doros³ych ma niew¹tpliwie du¿e znaczenie i jest przynale¿na do
edukacyjnego spektrum. Tak¹ kontrolê mo¿na przeprowadzaæ na wiele sposobów: audyt, ocena,
monitorowanie i raportowanie. Jednak¿e ze wzglêdu na zró¿nicowany, zdecydowany, a nawet podzielony charakter dzia³añ z zakresu kszta³cenia doros³ych, w szczególnoci w przypadku kszta³cenia incydentalnego i nieformalnego, realizacja podstawowych zadañ, gwarantuj¹cych odpowiedni¹
jakoæ mo¿e siê okazaæ trudna do zrealizowania.
Poni¿ej przedstawiono kilka powodów dowodz¹cych o istotnoci zapewnienia jakoci:
 Zapewnienie wysokiej jakoci wyników kszta³cenia, bior¹c pod uwagê istotnoæ kszta³cenia
i dopasowanie go do potrzeb uczniów.
 Zapewnienie efektywnoci procesu i organizacji kszta³cenia przy celowym wykorzystaniu zasobów.
 Zapewnienie przejrzystoci w dostarczaniu kszta³cenia uczniom.
 Zapewnienie przejrzystoci wyników kszta³cenia dla uczniów i innych podmiotów, umo¿liwiaj¹c w ten sposób uznawanie osi¹gniêæ nabytych w procesie kszta³cenia oraz przechodzenie
pomiêdzy ró¿nymi cie¿kami kszta³cenia.
 Uczynienie kszta³cenia bardziej atrakcyjnym oraz zwiêkszenie motywacji, szczególnie wród
grup dyskryminowanych.
 Umo¿liwienie równego dostêpu do kszta³cenia wszystkim, którzy chc¹ lub musz¹ siê kszta³ciæ.
Aby sprostaæ tym potrzebom nale¿y zastosowaæ mechanizm zapewnienia jakoci na trzech
ró¿nych poziomach, z których ka¿dy wymaga niewielkich zmian pod wzglêdem sposobu stosowania narzêdzi oceny jakoci. Pierwszy z nich to poziom organizacji. Modele zarz¹dzania jakoci¹
zosta³y wprowadzone do organizacji kszta³cenia doros³ych w wielu krajach. Wiêkszoæ z nich, jak
ISO i EFQM zosta³o przejêtych z sektora biznesu. Modele te koncentruj¹ siê bardziej na procesie
organizacyjnym, ni¿ na jakoci wyników. Stanowi to problem, podobnie jak fakt, ¿e wiele instytucji nie jest w stanie sprostaæ nadmiarowi pracy administracyjnej, jakie niesie ze sob¹ proces wdro¿enia modeli zapewnienia jakoci. Drugi poziom to poziom ucznia. Poziom ten g³ównie koncentruje siê na tym, jak oceniaæ i dokumentowaæ wyniki kszta³cenia, przy czym w niektórych krajach
opracowywane s¹ ju¿ inicjatywy maj¹ce na celu stworzenie narzêdzi, dziêki którym mo¿na bêdzie
uznawaæ jakoæ w kszta³ceniu incydentalnym i nieformalnym. Taki rozwój ma byæ w przysz³oci
promowany jako rodek uczynienia wyników kszta³cenia widocznymi dla uczniów i innych podmiotów. Trzeci poziom zapewnienia jakoci to poziom systemu, który koncentruje siê na ustale-
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niu, jakie miejsce zajmuje ocena jakoci w ustawodawstwie. W niektórych krajach odpowiednie
instytucje czy cia³a eksperckie wspieraj¹ rozwój i monitorowanie edukacji oraz kszta³cenia doros³ych  niektóre z nich wybierane s¹ przez rz¹d, jak np. fiñska Rada ds. Edukacji Doros³ych (Finnish Adult Education Council), niektóre to organizacje pozarz¹dowe, takie jak Krajowy Instytut
Edukacji Ustawicznej Doros³ych (National Institute of Adult Continuing Education)  Anglia
i Walia, Niemiecki Instytut Edukacji Doros³ych (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung), S³oweñski Instytut Edukacji Doros³ych (Slovenian Institute for Adult Education).
Dziêki analizie mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski dotycz¹ce jakoci w kszta³ceniu doros³ych:
 Edukacja doros³ych powinna byæ postrzegana na poziomie krajowym jako obszar edukacyjny
rz¹dz¹cy siê w³asnym prawem oraz zyskiwaæ stosowan¹ uwagê dotycz¹c¹ monitorowania
i zapewniania jakoci.
 Na poziomie europejskim powinna zostaæ powo³ana grupa robocza, której zadaniem bêdzie
wypracowaæ ramy zapewniania jakoci dla ogólnej edukacji doros³ych.
 Systemy monitorowania jakoci w edukacji doros³ych powinny w wiêkszym stopniu towarzyszyæ uczniom i wynikom kszta³cenia. Pomocne mog¹ siê tu okazaæ modele oceny i uznawalnoci wczeniejszych stadiów nauki.
 Powinna zostaæ opracowywana polityka, której celem bêdzie po³¹czenie istniej¹cych krajowych modeli uznawalnoci wczeniejszych stadiów nauki z Europejskimi Ramami Kwalifikacji po to, aby zwiêkszyæ porównywalnoæ i przejrzystoæ.
Monitorowanie samego procesu i wyników kszta³cenia nie jest jednak wystarczaj¹ce. Oprócz
tego rodzaju zapewniania jakoci istotne jest, aby personel, zajmuj¹cy siê edukacj¹ doros³ych,
rozwija³ siê zawodowo tak, by móg³ wykonywaæ us³ugi na najwy¿szym poziomie. Wymaga to
ogromnego wysi³ku, poniewa¿ nale¿y zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e wród personelu znajduje siê
wiele ró¿nych podmiotów wykonuj¹cych ró¿ne zadania, maj¹cych ró¿ny status zawodowy oraz
wykszta³cenie. Bardzo trudno jest stworzyæ obraz obejmuj¹cy ca³kowit¹ sytuacjê tej profesji
w Europie, jednak¿e szeæ obszarów dzia³ania mo¿e pomóc nam w zrozumieniu zawodowego
rozwoju personelu zajmuj¹cego siê edukacj¹ doros³ych. S¹ to: nauczanie, zarz¹dzanie, doradztwo
i poradnictwo, media, planowanie programowe oraz wsparcie. Chocia¿ istniej¹ ju¿ pewne inicjatywy, dziêki którym mo¿na ulepszyæ te obszary, nadal pozostaje wiele do zrobienia. Z ca³¹ pewnoci¹ pomocne okaza³yby siê badania porównawcze, dziêki którym mo¿na by³oby zidentyfikowaæ
i upowszechniaæ najlepsze praktyki.

Zadania i wyzwania  Jak¹ obraæ politykê?
Po³¹czenie jakoci, ró¿norodnoci i innowacji w odnajdywaniu dalszej drogi
Jak moglimy siê przekonaæ, kszta³cenie nieformalne jest bardzo ró¿norodne. W celu zaspokojenia zró¿nicowanych i zmieniaj¹cych siê potrzeb ucznia, kszta³cenie musi byæ elastyczne, by
dostosowywaæ siê do ró¿nych potrzeb. Chocia¿ nie jest to czynnikiem negatywnym, utrzymuj¹ siê
ró¿norodne krajowe, regionalne, a nawet lokalne strategie, pomimo poszukiwania europejskich
ram kszta³cenia ustawicznego. I tak edukacja doros³ych w Norwegii w du¿ym stopniu ró¿ni siê od
edukacji doros³ych w Polsce. Konkurencja, odczuwana jako przeszkoda w jednym kraju, w innym
mo¿e stanowiæ si³ê napêdow¹ dla zmiany spo³ecznej.
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Powszechnie wiadomo, ¿e kszta³cenie nieformalne jest marginalizowane i niedofinansowane. Jednak¿e istnieje silne poczucie solidarnoci z uczestnikami tego typu kszta³cenia, w szczególnoci z grupami dyskryminowanymi. Kszta³cenie doros³ych mo¿e byæ postrzegane jako praktyka
spo³ecznej integracji oraz si³a spo³ecznej spójnoci. Czy mo¿emy znaleæ jak¹kolwiek drogê, aby
to rozwin¹æ? Czy mo¿emy znaleæ chocia¿ jeden model lub strukturê? Czy poszukiwanie rozwi¹zania zniszczy bogactwo, ró¿norodnoæ i rozmaitoæ, dziêki którym nieformalne kszta³cenie doros³ych jest tak wa¿ne, pe³ne ¿ycia i dostosowywane do potrzeb?
Aby tego dokonaæ, mo¿emy przyjrzeæ siê bogatej kulturze oraz dobrze rozwiniêtej infrastrukturze krajów skandynawskich. Równie¿ w nadchodz¹cych latach dalszy rozwój zawodowy
bêdzie nie tylko konieczny, ale niezbêdny. Innowacja i przysz³y profesjonalizm s¹ równie¿ konieczne dla podniesienia jakoci dostarczania kszta³cenia, dlatego te¿ powinno siê stymulowaæ
i rozszerzaæ transfer wiedzy.
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Europejskie Stowarzyszenie Kszta³cenia Doros³ych
EAEA  European Association for Adult Education
S³owa kluczowe: dzia³alnoæ EAEA, cz³onkostwo, biuletyn informacyjny, konferencje, seminaria.
Key words: EAEA activity, membership, information bulletin, conferences, seminars.
Summary
This article presents the history and activity of European Association for the Education of Adults
which provides patronage for Polish Journal of Continuing Education. There is also a presentation
of the EAEA bulletin EAEA-News and a short look at the recent issue. The last part concerns the
next events in the frame of EAEA activity  seminars, conferences, general assembly and key information for EAEA members concerning coming elections.

Misja i obszary dzia³alnoci
EAEA jest miêdzynarodow¹ organizacj¹ typu non-profit, której celem jest integracja i reprezentowanie na forum europejskim organizacji bezporednio zaanga¿owanych w edukacjê doros³ych. Aktualnie EAEA skupia 114 organizacji cz³onkowskich z 41 krajów. G³ówne zadania stowarzyszenia to:
 wspieranie edukacji ustawicznej na poziomie europejskim,
 rozwój i doskonalenie edukacji doros³ych poprzez projekty, publikacje i szkolenia,
 dostarczenie cz³onkom informacji i us³ug,
 wspó³praca miêdzynarodowa.
Pocz¹tkowo EAEA by³o znane pod nazw¹ Europejskie Biuro Edukacji Doros³ych (European
Bureau of Adult Education), które zosta³o za³o¿one w 1953 r.
Zgodnie z ide¹ za³o¿ycieli, g³ównym celem Europejskiego Stowarzyszenia Kszta³cenia Doros³ych jest stworzenie ramowego systemu kszta³cenia, który mo¿e byæ odpowiednio rozwijany;
ró¿ne jego elementy mog¹ byæ przedk³adane w poszczególnych krajach a jeden z nich pozwoli
zgodnie monitorowaæ rozwój i regularn¹ ewaluacjê systemu kszta³cenia doros³ych wraz z ide¹
uczenia siê przez ca³e ¿ycie. System ten zawiera takie elementy jak:
 umiejêtnoci, wiadomoci i zdolnoci (pisanie i czytanie, liczenie, nowe umiejêtnoci, zdolnoæ konsekwencji i uporu w procesie uczenia  nauka uczenia, kompetencje miêdzyludzkie, miêdzykulturowe i spo³eczne),
 dostêp i uczestnictwo w kszta³ceniu doros³ych,
 ród³a dotycz¹ce kszta³cenia doros³ych (inwestycje w kszta³cenie doros³ych, liczba nauczycieli, wyk³adowców oraz dostawców, u¿ycie technologii komunikacyjnych i informacyjnych
w kszta³ceniu doros³ych),
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 strategie dotycz¹ce kszta³cenia doros³ych oraz systemy ich rozwoju (powi¹zania dostawców

kszta³cenia, referencje i kierownictwo w kszta³ceniu, legalizacja akredytacji i certyfikatu, zapewnienie jakoci w edukacji).
EAEA promuje kszta³cenie doros³ych oraz zwiêkszanie dostêpu i uczestnictwa w edukacji
formalnej, nieformalnej i incydentalnej dla wszystkich. Celem uczenia siê mo¿e byæ osobista satysfakcja, zmiany spo³eczne, aktywne obywatelstwo, wiedza i wiadomoæ kulturowa i miêdzykulturowa, rozwój umiejêtnoci oraz wiele innych aspektów zwi¹zanych z zatrudnieniem.
Europejskie Stowarzyszenie EAEA wspiera tak¿e i upowszechnia zaanga¿owanie jej cz³onków
w ró¿ne dzia³ania, partnerstwa, politykê i rozwój programów nauczania oraz badania naukowe.
Cz³onkowie EAEA pracuj¹ w czterech biurach. G³ówny sekretariat, mieszcz¹cy siê w Brukseli, stanowi centrum dzia³alnoci EAEA i koordynuje program pracy stowarzyszenia oraz utrzymuje bliski kontakt z instytucjami Unii Europejskiej oraz organizacjami miêdzynarodowymi. Biuro do spraw informacji i dokumentacji w Helsinkach jest odpowiedzialne za wszelkie kwestie
zwi¹zane z us³ugami informacyjnymi. Biuro mieszcz¹ce siê w Madrycie odpowiada za rozwój
i koordynacjê projektów dla edukacji doros³ych w obszarze Morza ródziemnego, za sekretariat
w Budapeszcie wspó³pracuje z Europ¹ Wschodni¹.

EAEA News
W ramach dzia³alnoci EAEA ukazuje siê biuletyn informacyjny EAEA  News (EAEA 
wiadomoci), zawieraj¹cy ciekawe bie¿¹ce informacje na temat wydarzeñ, projektów, inicjatyw,
spotkañ, postanowieñ, najnowszych dokumentów czy raportów.
Numer 3 biuletynu porusza problematykê CEALF (Common European Adult Learning Framework  Wspólne Europejskie Ramy Kszta³cenia Doros³ych), a tak¿e omawia wskazówki dotycz¹ce kszta³cenia doros³ych. W artykule Do we want to become co-creators or just followers of
change?  Czy chcemy byæ wspó³twórcami zmian czy tylko ich zwolennikami? autor wskazuje,
¿e obecnie widoczny jest brak europejskich ram kszta³cenia doros³ych. Nawet Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju  czo³owa w dziedzinie rozwoju wspólnych wytycznych i ram
edukacyjnych, nie poczyni³a wiêkszych postêpów. Jednoczenie wiêkszoæ portali internetowych,
w³¹czaj¹c Komisjê Europejsk¹, uwiadamia nam potrzebê opracowania ich. Towarzyszy temu
ponadto szydercza i sarkastyczna postawa przeciwników Europejskiego Stowarzyszenia Kszta³cenia Doros³ych, którzy uwa¿aj¹, ¿e to kszta³cenie jest zbyt wiête, specjalne i tajemnicze, aby by³o
warte opracowania wskazówek, szczególnie tych po¿yczonych ze wiata biznesu. Ponadto autor
zwraca uwagê na olbrzymie ró¿nice pomiêdzy krajami Unii Europejskiej, gdzie nieformalne kszta³cenie doros³ych ma du¿¹ tradycjê i dobre podstawy oraz tymi (ponad po³owa krajów cz³onkowskich UE), gdzie kszta³cenie doros³ych postrzegane jest jedynie jako narzêdzie krótkoterminowego wzrostu ekonomicznego. Autor postrzega rozwój europejskich ram kszta³cenia ustawicznego jako szansê na rozwi¹zanie tego problemu oraz zaprasza wszystkie zainteresowane strony do
uczestnictwa w debacie.
W czerwcowym biuletynie na uwagê zas³uguje artyku³, dotycz¹cy debaty nad Demograficznymi zmianami oraz ich konsekwencjami dla regionów Unii Europejskiej (Demographic change
and its consequences for the regions in the European Union), która odby³a siê w Brukseli. Uczestnicy skupili siê na analizie tematu: Populacje w Europie starzej¹ siê, a niewielki procent populacji
aktywnej zawodowo maleje. Zagadnienia te dotykaj¹ kwestii braku wykwalifikowanych pracowników oraz kryzysu w europejskiej demografii, co z kolei prowadzi do problemów finansowych
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systemu emerytalnego. Istniej¹ jednak¿e pewne wspólne podstawy dla rozwi¹zania tego problemu. Uczestnicy debaty podkrelaj¹ znaczenie wzrostu uczestnictwa na rynku pracy, szczególnie
wzrostu roli kobiet na rynku pracy, zwiêkszenia elastycznoci czasu pracy, wiêkszej dostêpnoci
szkoleñ oraz bardziej elastycznego rynku pracy. Podkrelano równie¿ rosn¹cy stopieñ przystosowania ludzi w wieku emerytalnym do aktualnych warunków rynku pracy. Jednak i w tym temacie
nie brak polemiki, podczas gdy jedni opowiadaj¹ siê za obni¿eniem podatków w niektórych krajach Unii Europejskiej oraz za wprowadzeniem nowego modelu socjalnego, inni g³osuj¹ za przekierowaniem funduszy Unii Europejskiej w stronê regionów szczególnie dotkniêtych problemem
starzej¹cej siê populacji.
W czerwcowym numerze zamieszczonych jest ponadto wiele innych, nie mniej ciekawych,
artyku³ów. Przyk³adem mo¿e byæ Sponsor the Grundtvig Award, który dotyczy sponsorowania
projektu EAEA Grundtvig Awards, dorocznie przyznawanego organizacjom w celu realizacji projektów w obszarach uczenia siê przez ca³e ¿ycie oraz kszta³cenia doros³ych. G³ównym zagadnieniem poruszanym w roku bie¿¹cym jest Walka z ubóstwem poprzez uczenie siê. Nag³oniono
kwestiê propozycji planów dzia³añ w zakresie edukacji i szkoleñ na poziomie europejskim. Ten
numer biuletynu EAEA zawiera równie¿ ciekawe informacje na temat jej nowego cz³onka  EMMA
(Europejska Sieæ Motywacji Matematycznej dla Doros³ych) organizacji, która skupia siê na nauczaniu matematyki. Celem EMMA jest wskazanie odpowiednich strategii i metod dydaktycznych, które by³yby pomocne doros³ym w nauce matematyki.
Wiêcej informacji na powy¿sze tematy oraz teksty artyku³ów w jêzyku angielskim na stronie
www.eaea.org

Miêdzynarodowe spotkania, seminaria, konferencje
EAEA patronuje i organizuje tak¿e szereg spotkañ oraz seminariów na poziomie miêdzynarodowym. Zachêcamy do wziêcia udzia³u w tegorocznych wydarzeniach, z których pokrótce przedstawiamy kilka najciekawszych:
 2427 wrzenia 2006 r., Bamberg (Niemcy)  IV konferencja ISCAE (International Society
for Comparative Adult Education). Celem konferencji jest gromadzenie, dzielenie siê informacjami i dyskusja, dotycz¹ca stanu aktualnej wiedzy na temat badañ porównawczych w obszarze edukacji doros³ych. Porównanie oznacza konkretn¹, wyran¹ identyfikacjê oraz analizê
podobieñstw i ró¿nic w przynajmniej dwóch krajach i jest prób¹ zrozumienia wystêpowania
podobieñstw i ró¿nic oraz tego, o czym one wiadcz¹ w zakresie edukacji doros³ych w poszczególnych krajach.
 27 wrzenia 1 padziernika 2006 r., Bamberg (Niemcy)  XI Miêdzynarodowa konferencja
ESVA na temat historii edukacji doros³ych. Organizatorzy konferencji zapraszaj¹ kolegów,
ekspertów, badaczy do wzajemnej wymiany rezultatów badañ i wiedzy na temat Powstawanie
stanowiska Edukatora Doros³ych. Szeroki zakres tematyczny konferencji obejmuje ró¿ne pytania i przekrojowe opisy, np.: w jaki sposób w ró¿nych okresach/krajach/kulturach jednostka
staje siê Edukatorem Doros³ych, czy powsta³y ró¿ne typy/kategorie edukatorów doros³ych,
kwestia certyfikacji edukatorów doros³ych, czy edukator doros³ych jest nauczycielem  zadania zawodowe /role edukatorów doros³ych etc.
 2022 padziernika 2006 r., Faro (Portugalia)  pierwsze miêdzynarodowe spotkanie w ramach sieci rozpoczynaj¹cej dzia³anie projektu: Pomiêdzy globaln¹ i lokaln¹ edukacj¹ doros³ych i rozwojem. Zaplanowane spotkanie zostanie objête patronatem przez Spo³eczeñstwo
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Europejskie na Rzecz Badañ na temat Edukacji Doros³ych  ESREA (ang. European Society
for Research on the Education of Adults).
 28 padziernika4 listopada 2006 r., Pekin (Chiny)  miêdzynarodowa konferencja i wizyta
studyjnej na temat Edukacji Doros³ych w Chinach. Organizatorami spotkania s¹: Chiñskie
Stowarzyszenie Edukacji Doros³ych CAEA, Azjatyckie Biuro Edukacji Doros³ych (Po³udniowy
Pacyfik)  ASPBAE, Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Doros³ych  EAEA, Niemieckie Stowarzyszenie Edukacji Doros³ych  DVV przy wspó³pracy z Instytutem UNESCO
na rzecz Kszta³cenia Ustawicznego UIL oraz Miêdzynarodow¹ Rad¹ Edukacji Doros³ych 
ICAE. Zgodnie z agend¹ konferencji poruszone zostan¹ istotne kwestie zwi¹zane z edukacj¹
doros³ych, m.in.: miêdzynarodowe perspektywy edukacji doros³ych i kszta³cenia ustawicznego: polityka, regulacje prawne i finansowe dla promowania w Chinach spo³eczeñstwa ucz¹cego siê; kwestie i trendy w edukacji doros³ych w Europie; edukacja doros³ych: wspó³praca
w i pomiêdzy regionami azjatyckimi i europejskimi; wdra¿anie edukacji dla wszystkich
w Chinach; migracja i integracja  rola edukacji doros³ych; szkolenia, badania i materia³y dla
potrzeb edukacji doros³ych etc.
 25 listopada 2006 r., Florencja (W³ochy)  seminarium: Edukacja obywatelska  pomost
w kierunku europejskiego obywatelstwa? Podczas seminarium planowane jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestiê Obywatelstwa Europejskiego (European Citizenship) jako pomostu w
kierunku rozumienia tego terminu w wymiarze europejskim, a tak¿e próba odpowiedzi na pytanie, czy edukacja obywatelska mo¿e byæ sposobem na g³êbsze rozumienie terminu Obywatelstwo Europejskie. Planowana jest tak¿e dyskusja na temat kwestii narodowoci, to¿samoci, odrêbnoci, a tak¿e obywatelstwa, jakie otrzymuj¹ poszczególne kraje z racji cz³onkostwa
w UE. Celem seminarium jest promowanie idei aktywnego obywatelstwa. Z tego powodu EAEA
zaprasza uczestników do aktywnego uczestnictwa w seminarium, dzielenia siê dowiadczeniami i pogl¹dami na temat edukacji obywatelskiej oraz kszta³cenia.
 1619 listopada 2006 r., Avilés (Hiszpania)  konferencja Przysz³oæ uczenia siê osób doros³ych; Przyznanie IV Nagrody Grundtvig 2006; Ogólne zgromadzenie EAEA (wybory w³adz);
Festiwal kszta³cenia ustawicznego FEUP 2006. Przyznane zostan¹ dwie nagrody: jedna za
projekt realizowany na obszarze Europy oraz druga  Specjalne Wyró¿nienie Grundtvig (Special Merit Grundtvig Prize) dla projektu z poza obszaru Europy. Uczestnicy tych wydarzeñ
bêd¹ mieli równie¿ mo¿liwoæ obejrzenia Koñcowej Wystawy Dzia³añ w zakresie Edukacji
Ustawicznej (the Final Exhibition of Lifelong Learning Activities) oraz biblioteki projektu
(Libraries Project DILLMULI).
Szczegó³owe informacje oraz pe³na lista nadchodz¹cych wydarzeñ dostêpne s¹ na stronie:
www.eaea.org/events
Dane korespondencyjne autora:
Ma³gorzata SZPILSKA
malgorzata.szpilska@itee.radom.pl
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
ul. Pu³askiego 6/10, Radom
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Mediacja w ksza³ceniu doros³ych

*

Mediation in adult education
S³owa kluczowe: mediacje, kszta³cenie doros³ych, proces mediacyjny, mediator.
Keywords: mediations, adult education, mediatory process, mediator.
Summary
Author tries to answer a question: what is a mediation and mediatory process. Describes the main
mediator assignments and his role in solving conflicts. He treats mediation as a separate structure of
learning based on adults needs. Mediation is a useful adults training method in a scope of their
career and hobby. Mediation is appropriate to learning aims and to using it during the all life: in
childhood, adolescence, youth, adulthood and old age.

Czym jest mediacja?
Mediacja jest jednym z narzêdzi rozwi¹zywania konfliktów. To sposób na osi¹gniêcie kompromisu bez koniecznoci pójcia do s¹du. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e mediacja jest
alternatywnym sposobem rozwi¹zywania sporów (A.D.R  Alternative Dispute Resolution),
w którym neutralna osoba pomaga stronom zawrzeæ ugodê.
Mediacja jest nieobowi¹zkowa do momentu, kiedy pomiêdzy spornymi stronami podpisana
zostaje umowa. Wejcie bowiem w sam proces mediacyjny nie zobowi¹zuje ¿adnej ze stron do
zawarcia ugody. Jest procesem prywatnym, ale wspieranym przez s¹dy, które prowadz¹ nad ni¹
kontrolê.
Jay Folberg oraz Alison Taylor w ksi¹¿ce Mediacje pisz¹, i¿ mediacja jest ingerencj¹
w istniej¹cy spór oraz takim prowadzeniem konfliktu, aby u³atwiæ podjêcie decyzji. Mo¿e byæ
definiowana jako proces, poprzez który uczestnicy razem z osob¹ neutraln¹ wskazuj¹ sporne zagadnienia w celu osi¹gniêcia kompromisu, który zaspokoi ich potrzeby.
Jest procesem, który uwypukla odpowiedzialnoæ uczestników za podejmowane decyzje,
wp³ywaj¹ce na ich ¿ycie. Dlatego te¿ jest to proces samo inspiruj¹cy. Na przyk³ad w Izraelu, umowa podpisana w wyniku procesu mediacji podlega weryfikacji s¹du, który wydaje wyrok dotycz¹cy zgodnoci umowy. Taki przebieg procesu zachêca ludzi i organizacje do wyboru mediacji jako
sposobu rozwi¹zania konfliktów oraz dialogu prowadz¹cego do konsensusu.
W staro¿ytnych Chinach mediacja by³a g³ównym sposobem rozwi¹zywania sporów. Konfucjusz uwa¿a³, ¿e optymalne rozwi¹zanie sporu prêdzej mo¿e byæ osi¹gniête poprzez moralne
*

T³umaczenie z: www.eaea.org
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przekonanie oraz ugodê, ni¿ poprzez przymus. Pogl¹dy Konfucjusza proponowa³y istnienie naturalnej harmonii w sprawach miêdzyludzkich , która nie powinna byæ niszczona.

Czym jest proces mediacyjny?
Mediacja mo¿e byæ u¿ytecznym sposobem interwencji w sytuacji, gdy podczas konfliktu
niezbêdna jest ugoda. Okrela ona fazy, obejmuj¹ce sposoby wype³niania niezbêdnych zadañ. Jest
to ukoñczony proces, maj¹cy na uwadze wartoci, normy oraz zasady uczestników.
Jest zwykle procesem krótkoterminowym, niezale¿nie od tego czy opiera siê na filozofii interwencji skierowanej na cele, czy te¿ na przeprowadzeniu zmian (d¹¿¹cych do ca³kowitej zmiany
stosunków). W mediacji niewa¿na jest przesz³oæ, gdy¿ skupia siê ona na przysz³oci i teraniejszoci.
Mediacja nie jest terapi¹. Pomimo, ¿e udzia³ w mediacji mo¿e mieæ skutki terapeutyczne,
ingerencja w wewnêtrzne przemiany osób zaanga¿owanych w spór nie jest zamierzona.
Proces mediacyjny mo¿e byæ stosowany w ró¿nych sytuacjach konfliktowych: ma³¿eñskich,
rodzinnych, sporach biznesowych, napiêciach rasowych, konfliktach edukacyjnych.
System mediacyjny wymaga od mediatora:
 dobrego przygotowania i otwartej postawy, która wzbudzi zaufanie uczestników,
 wys³uchania opinii obu stron na temat spornej kwestii,
 weryfikacji przedmiotu sporu,
 zidentyfikowania interesów stron, które s¹ najwa¿niejszym elementem w rozwi¹zywaniu konfliktów,
 osi¹gniêcia kompromisu,
 podpisania ugody, która w wiêkszoci przypadków odnawia relacje oraz wspó³pracê pomiêdzy
stronami zaanga¿owanymi w spór i zakoñczenia go sukcesem.

Kim jest mediator?
Mediacja jest zawodem, dlatego mediatorzy musz¹ przejæ przynajmniej podstawowe szkolenie, dotycz¹ce g³ównego procesu oraz posiadaæ dowiadczenie w mediacji rzeczywistych spraw
prowadzonych przez s¹dy  pod nadzorem dowiadczonego, akredytowanego mediatora. Zawodowi mediatorzy zobowi¹zani s¹ przez kodeks etyczny.
Mediatorami s¹ g³ównie prawnicy, psycholodzy, nauczyciele lub osoby z ¿yciowym dowiadczeniem  bezstronni i neutralni.
Mediator, u¿ywaj¹c odpowiednich sposobów, towarzyszy dwóm lub wiêcej stronom i pomaga im osi¹gn¹æ ugodê oraz konkretny rezultat, bior¹c pod uwagê ich wspólny interes. Mediator jest
neutraln¹, bezstronn¹ osoba trzeci¹, która u³atwia zawi¹zanie ugody, bior¹cej pod uwagê wspólny
interes zaanga¿owanych stron. Przekszta³cenie rzeczywistych i potencjalnych konfliktów we wspólne wyzwania jest w³aciw¹ i najbardziej produktywn¹ mentalnoci¹ mediatora.
Wed³ug ksi¹¿ki Dwight Golann Legalne mediacje sporów (1996) mediator nie mo¿e decydowaæ o sporze, jednak jego rola ma specyficzn¹ cechê, która sprawia czêsto, ¿e jego interwencja
jest ogromna, bowiem:
 ma zdolnoæ ukszta³towania procesu,
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 sporz¹dza program procesu i decyduje, które zagadnienia bêd¹ omówione w jakiej kolejnoci,
 postrzegany jest jako osoba neutralna, co pozwala poddawaæ stronom ró¿ne pomys³y dotycz¹ce rozwi¹zania sporu,

 otrzymuje poufne informacje od ka¿dej ze stron przez co staje siê ród³em si³y mediacyjnej,
 jest bezstronny  czêsto ma mo¿liwoæ oceny meritum sprawy dok³adniej ni¿ uczestnicy spo-

ru. Pozycja mediatora jest jednak równie¿ ród³em potencjalnej s³aboci. Czasami zdarzaj¹ siê
zachowania negatywne, których nie mo¿na przewidzieæ, ale które mog¹ zostaæ zminimalizowane lub do unikniêcia poprzez zachowanie przezornoci i ostro¿noci,
 b³êdne spostrze¿enia  nieuchronnie maj¹ miejsce podczas zag³êbiania siê w konflikt,
 niecierpliwoæ  mediatorzy chc¹ umotywowaæ swoj¹ rolê poprzez uzyskanie od stron tak
w najbardziej mo¿liwie skuteczny sposób,
 potrzeba sukcesu  umowa jest podstawowym powodem do podjêcia mediacji. Jednak czasami
najlepsz¹ rzecz¹ jak¹ mediator mo¿e zrobiæ jest rozpoznanie czy ugoda jest mo¿liwa.

Rola i znaczenie mediacji dla kszta³cenia doros³ych i uczenia siê przez ca³e ¿ycie
Mediacja w kszta³ceniu doros³ych
Najwa¿niejsze zasady kszta³cenia doros³ych:
1. Dostarczanie systematycznej wiedzy oraz mo¿liwoci dla osób doros³ych w zakresie wykorzystania czasu wolnego, miejsca zamieszkania, religii oraz pochodzenia etnicznego, wierzeñ,
stylu ¿ycia, zró¿nicowanego statusu spo³eczno-ekonomicznego.
2. Dostarczanie szkoleñ, aby pomóc doros³ym wype³niæ ich rolê spo³eczn¹ jako doros³ych, w³¹czaj¹c: zarobki oraz rozwój kariery zawodowej; budowanie oraz utrzymanie rodziny; prowadzenie domu oraz zadania z tym zwi¹zane; odpowiednie zarz¹dzanie czasem wolnym oraz
uczestniczenie w zajêciach kulturalnych; rozwijanie przyjani; w³¹czanie siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie.
3. Pomaganie doros³ym maksymalnie wykorzystaæ ich potencja³ i zdolnoci oraz pomoc osobom
upoledzonym i maj¹cym trudnoci z normalnym funkcjonowaniem.
4. Pomaganie szczególnym grupom osób doros³ych np. kobietom, mniejszociom religijnym i etnicznym, imigrantom, ludziom starszym.
Mediacja wa¿n¹ zasad¹ w kszta³ceniu osób doros³ych
1. Jest odrêbn¹ struktur¹ uczenia siê, opart¹ na potrzebach ludzi doros³ych, gdziekolwiek s¹
i ¿yj¹, z zaoferowaniem im sposobów, jak dawaæ sobie radê w spo³eczeñstwie.
2. Jako proces i jako produkt likwiduje w ludziach negatywne postawy, ucz¹c ich pozytywnego
mylenia.
3. Umo¿liwia ludziom z dysfunkcjami oraz upoledzeniem i brakiem zdolnoci normalnie ¿yæ
w spo³eczeñstwie poprzez uczenie siê oraz u¿ywanie technik mediacyjnych w rozwi¹zywaniu
codziennych problemów.
4. Pomaga ludziom w podejmowaniu wa¿nych decyzji oraz odnalezieniu swego miejsca w spo³eczeñstwie.
Szkolenia dla mediatorów s¹ narzêdziem dla doskonalenia wiedzy u praktykantów.
Mediator powinien:
1) umiejêtnie u³atwiæ proces komunikowania siê,
2) stworzyæ mi³¹ atmosferê do pracy w trudnych warunkach,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

okazaæ zrozumienie i respekt wobec uczestników mediacji,
pozwoliæ uczestnikom wyraziæ to, co czuj¹,
zachêciæ uczestników do wzajemnego s³uchania siê,
pozostawaæ bezstronnym,
pozostawiæ podjêcie decyzji uczestnikom,
byæ wiadomym w³asnej wartoci,
przygotowaæ siê na prezentowanie ró¿nych punktów widzenia przez uczestników sporu.

Rola mediacji w uczeniu siê przez ca³e ¿ycie
 Mediacja jest odpowiednia zarówno dla celów uczenia siê, jak i korzystania z niej w czasie
ca³ego ¿ycia: dzieciñstwa, okresu dojrzewania, m³odoci, wieku dojrza³ego, okresu staroci.
 Mediacja jest zawodem, który dostarcza rodków do ¿ycia ci¹gle rosn¹cej grupie osób doros³ych na wielu kontynentach i w wielu krajach.
 Mediacja jest ekonomiczn¹ zasad¹ regulowania rywalizacji, konfliktów, niezrozumienia w pokonywaniu ró¿nych trudnych ¿yciowych decyzji.
 Mediacja oszczêdza rodki finansowe. Nie jest kosztowna, jest krótkotrwa³a, nie wymaga powiêcenia du¿ej iloci czasu oraz energii.
W ksi¹¿ce Getting to Yes (D¹¿enie do Tak) Roger Fisher i William Uri ze szko³y negocjacji na Harvardzie, u¿ywaj¹ dwóch pojêæ w odniesieniu do rozwi¹zywania konfliktów:
1. BATNA  najlepsza alternatywa na osi¹gniêcie porozumienia (Best Alternative to a Negotiated Agreement),
2 . WATNA  najgorsza alternatywa na osi¹gniêcie porozumienia (Worst Alternative to a Negotiated Agreement).
Zawodowy mediator powinien d¹¿yæ do osi¹gniêcia najlepszej alternatywy.
Podsumowuj¹c, mediacja jest typow¹ strategi¹ dla uczenia siê przez ca³e ¿ycie, która s³u¿y
osobom doros³ym w ka¿dym wieku i w ka¿dej sytuacji.

Podsumowanie
Podczas ostatnich dziesiêciu lat metoda alternatywnego rozwi¹zywania problemów poprzez mediacjê by³a wykorzystywana w Europie i USA.
Specyficzn¹ zalet¹ tej formy rozwi¹zywania konfliktów, z unikniêciem s¹dów jest to, ¿e prowadzi do rozwi¹zania konfliktu bez koniecznoci tracenia czasu i pieniêdzy.
Jest wykorzystywana przez centra spo³ecznoci i szko³y, ale równie¿ przez prywatne sektory.
Jest równie¿ narzêdziem, które pomaga indywidualnym osobom w ich relacjach z innymi
osobami, filozofi¹ ¿ycia, która mo¿e staæ siê wa¿nym zagadnieniem w programach kszta³cenia
osób doros³ych i poszerzaæ horyzonty tych, którzy uczestnicz¹ w procesie uczenia siê przez ca³e
¿ycie.
Cele te mog¹ byæ osi¹gniête w wyniku procesu mediacji.
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Dlaczego mediacja daje nadzieje?
 Mediacja mo¿e wychowywaæ uczestników, informuj¹c ich o wspólnych potrzebach i tworzyæ
indywidualny model dla rozwi¹zywania konfliktów w przysz³oci.
 Ostateczna decyzja nale¿y do samych uczestników, procedura nie opiera siê na konkretnych
przepisach prawnych.
 Nie k³adzie siê nacisku na to kto ma racjê, a kto k³amie, ale raczej na ustanowienie mo¿liwego
do wykonania rozwi¹zania, które bêdzie odpowiada³o uczestnikom sporu.
 Kompromisowe porozumienie jest ³atwiejsze do zaakceptowania i bardziej trwa³e.
 Mediacja dzia³a w ró¿nych rodzajach sporów.
 Mediacja jest samodzielnym procesem  uczestnicy s¹ odpowiedzialni za podjêcie decyzji.
T³umaczenie:
Ma³gorzata SZPILSKA
Ludmi³a £OPACIÑSKA-KUPIDURA
Dane korespondencyjne autora:
David SILVERA
Certyfikowany mediator
Dyrektor Silpar Ltd., Izrael
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Profesor Danuta CICHY
Danuta Cichy urodzi³a siê 15 marca 1933 roku w Pop³awach.
Przygotowanie do pracy wychowawczej zdoby³a w Liceum Pedagogicznym w Warszawie, po ukoñczeniu którego w roku 1952 rozpoczê³a pracê w szkole podstawowej, jako nauczycielka biologii.
Studia na Uniwersytecie £ódzkim ukoñczy³a w roku 1960. W latach 19591965 by³a nauczycielk¹ biologii w XII Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Warszawie.
W 1965 roku rozpoczê³a studia doktoranckie w Zak³adzie
Ekologii PAN w Warszawie, które ukoñczy³a w roku 1970, uzyskaniem tytu³ doktora na Uniwersytecie £ódzkim. Jako doktor rozpoczê³a pracê w Ministerstwie Owiaty i Szkolnictwa Wy¿szego
na stanowisku wizytatora. W 1971 roku rozpoczê³a kurs Konstrukcji i oceny programów w Szwecji u Profesora B. S. Blooma. W latach 19721986 by³a kierownikiem Zak³adu Przedmiotów Przyrodniczych w Instytucie Programów Szkolnych. W roku 1977
ukoñczy³a kurs specjalistyczny w Wielkiej Brytanii.
Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego w 1980 roku obroni³a
pracê habilitacyjn¹ i uzyska³a tytu³ doktora habilitowanego ze specjalnoci¹ dydaktyka biologii
i ochrony rodowiska. W latach 19861990 by³a kierownikiem Zak³adu Badañ M³odzie¿y w Instytucie Badañ M³odzie¿y. Podczas pracy w tym¿e Instytucie Rada Pañstwa nada³a Jej tytu³ profesora nadzwyczajnego ze specjalnoci¹ dydaktyka biologii i ochrony rodowiska. Natomiast w 1994
roku zosta³a profesorem zwyczajnym. W latach 19772003 pracowa³a na stanowisku kierownika
Zak³adu Dydaktyki Biologii i Ochrony rodowiska w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Od roku 1990 pracuje w Instytucie Badañ Edukacyjnych. Jest równie¿
kierownikiem Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej ZNP w Warszawie.
G³ównymi kierunkami w naukowej pracy Pani Profesor s¹: dydaktyka biologii i ochrony
rodowiska  konstrukcja programów, teoria podrêczników i rodków dydaktycznych, edukacja
rodowiskowa  kreowanie koncepcji ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci i m³odzie¿y, kszta³cenie nauczycieli do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ochrony rodowiska do ró¿nych
poziomów edukacji, nauczanie wczesnoszkolne ze szczególnym uwzglêdnieniem edukacji przyrodniczej.
Podczas swej kariery naukowej Pani profesor wypromowa³a ponad 200 magistrów i 12 doktorów. Jest autork¹ ok. 350 artyku³ów naukowych i popularnonaukowych. Wa¿niejsze publikacje
ksi¹¿kowe to Ochrona i kszta³towanie rodowiska w pracy szko³y  1975, Przygotowanie m³odzie¿y do ochrony i kszta³towanie rodowiska  1984, Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii w szkole
podstawowej  1990, Szkolna monografia Nasza miejscowoæ poradnik dla nauczycieli  2001,
Szko³a wobec wyzwañ edukacji biologicznej i rodowiskowej w XXI wieku  2003.
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Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e prof. Danuta Cichy z powodzeniem przygotowuje zarówno prace naukowe wydawane przez PAN, jak i serie podrêczników dla szkó³ podstawowych
i rednich. Jest to rzadka umiejêtnoæ przenoszenia dowiadczeñ z pracy naukowej do praktyki
edukacyjnej, podobnie jak umiejêtnoæ tworzenia zespo³ów naukowych i popularyzacji osi¹gniêæ
specjalistów z dziedziny biologii i ochrony rodowiska. W tym zakresie nie mo¿na przeceniæ zas³ug Pani profesor w inspirowaniu i skupianiu wokó³ siebie m³odych pracowników nauki, w ich
promowaniu i w³¹czaniu w nurt poszukiwañ badawczych.
Promowanie i popularyzacja przyjmuj¹ konkretne kszta³ty dziêki dzia³alnoci prof. D. Cichy,
jako redaktora naukowego najpierw czasopisma Biologia w Szkole (19772000), a nastêpnie Edukacja Biologiczna i rodowiskowa, które to pismo powsta³o z Jej inicjatywy.
Edukacja ekologiczna z dowiadczeniem nauczycieli, Edukacja rodowiskowa-Programy, metody, efekty. Zeszyty Naukowe PAN, nr 28, Program edukacji rodowiskowej Edukacja rodowiskowa  za³o¿enia i rzeczywistoæ po reformie szkolnej, Zeszyty naukowe PAN, nr 31, Nauczyciel
2000-plus, Edukacja rodowiskowa. Agenda 21  realizacja zadañ edukacyjnych, Program nauczania zintegrowanego w klasach 13 szko³y podstawowej, Cykl podrêczników do nauczania
zintegrowanego, Podrêczniki do przedmiotu rodowisko spo³eczno-przyrodnicze, Program nauczania z elementami cie¿ek edukacyjnych: prozdrowotnej i ekologicznej w klasach 13 w gimnazjum, Dydaktyka dla szkó³ podstawowej i ponadpodstawowej, to prace zbiorowe, które powsta³y
pod redakcj¹ Danuty Cichy.
Profesor Danuta Cichy wspó³pracowa³a tak¿e z wieloma instytucjami np.: w 1977 do 1990
roku UNESCO recenzowa³a prace, uzyska³a i wykona³a dwa granty [parki narodowe, integracja
przedmiotów przyrodniczych]. W latach 19721990 roku by³a cz³onkiem Komisji Edukacji  IUCN,
w 1977 roku Komitet Naukowy Cz³owiek i rodowisko
przy Prezydium PAN, w latach 19822002 w Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi. Program Czysta Wis³a i Rzeki
Przymorza by³a z-c¹ przewodnicz¹cego Rady Programowej, w 1998 r. MENiS jako ekspert do oceny podrêczników
z biologii oraz ekspert do oceny rodków dydaktycznych
z biologii. Od roku 2002 jest ekspertem Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.
Wyrazem uznania dla osi¹gniêæ naukowych prof.
D. Cichy jest przyznanie Jej w roku 2001 honorowego cz³onkostwa Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Za owocn¹ i wieloletni¹ pracê zosta³a odznaczona Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim,
Krzy¿em Oficerskim Odrodzenia Polski oraz Z³ot¹ Odznak¹
ZNP, otrzyma³a równie¿ nagrodê Rektora Akademii wiêtokrzyskiej i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medalem Za Zas³ugi dla Siedleckiej Uczeni (2003).
Dla wspó³pracowników, kolegów prof. Danuta Cichy jest przede wszystkim m¹drym i ¿yczliwym doradc¹, osob¹ potrafi¹c¹ tworzyæ klimat sprzyjaj¹cy rozwojowi m³odych adeptów nauki.
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE  PIB
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Profesor János Sz. TOTH
János Sz. Toth (1947) socjolog, edukator doros³ych, doktor
w dziedzinie edukacji, od 1996 r. prezes Towarzystwa Wêgierskiej
Wy¿szej Szko³y Ludowej (the Hungarian Folk High School Society) oraz od 2002 prezes Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz
Edukacji Doros³ych (EAEA). Profesor nadzwyczajny pedagogiki,
jak równie¿ dyrektor Dzia³u Edukacji i Nauk Spo³ecznych w Katolickim College w Esztergom, gdzie podejmuje ró¿ne dzia³ania badawcze. Dr Toth jest cz³onkiem komitetu 16 instytutów edukacji
wy¿szej, prowadz¹cego dzia³alnoæ edukacyjn¹, naukow¹ i badawcz¹ w zakresie kszta³cenia ustawicznego na Wêgrzech. Jako
dyrektor departamentu edukacji doros³ych Krajowego Instytutu
Kultury na Wêgrzech rozwija³ miêdzynarodowe kontakty w latach
80., poprzez poszukiwania wêgierskich i wschodnich tradycji w dziedzinie edukacji doros³ych XX
wieku.. Poprzez ustanowienie European Symposium on Voluntary Association, a tak¿e dziêki wspó³pracy z Holandi¹, dr Toth rozwija³ relacje obywatelskie na poziomie miêdzynarodowym. W latach
80. zainicjowa³ odrodzenie dzia³alnoci Wy¿szej Szko³y Ludowej wspieranej przez koció³ i ruchy
socjaldemokratyczne przed nastaniem komunizmu.
W latach 19881989 dr János Toth by³ za³o¿ycielem Towarzystwa Wêgierskiej Wy¿szej Szko³y
Ludowej (HFHSS), które obecnie skupia na terenie Wêgrzech 126 organizacji cz³onkowskich.
Przez wytrwa³¹ pracê i liczne konsultacje mia³ ogromny wk³ad w procesie kszta³towania prawnej
struktury edukacji doros³ych na Wêgrzech.
Dziêki jego aktywnej postawie organizacje pozarz¹dowe obszaru edukacji doros³ych zosta³y
w³¹czone do agendy rz¹dowej po pierwszych wolnych wyborach (1990). W podobny sposób przyczyni³ siê do uchwalenia regulacji prawnych, dotycz¹cych edukacji doros³ych i szkoleñ na Wêgrzech.
Z jego inicjatywy powsta³y wa¿ne instytucje krajowe: Krajowa Rada na rzecz Edukacji Doros³ych (National Council for Adult Education) oraz Krajowy Komitet Akredytacji Edukacji Doros³ych (National Accreditation Committee of Adult Education). Przyczyni³ siê tak¿e do opracowania programu reform szkoleñ osób doros³ych oraz kszta³cenia ustawicznego, który jest elementem wspieraj¹cym wejcie Turcji do Unii Europejskiej. Jako cz³onek rady i vice-prezes Miêdzynarodowej Rady Edukacji Doros³ych (International Council for Adult Education (ICAE), a tak¿e
prezes i vice-prezes EAEA zwiêkszy³ rangê edukacji doros³ych zarówno w wielu krajach, jak
i w obrêbie Komisji Europejskiej. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e jest za³o¿ycielem wydawanego od
14 lat czasopisma Spo³eczeñstwo Edukacyjne, Wy¿sza Szko³a Ludowa (Education Society,
Folk High School).
Dr János Toth jest obecnie liderem grupy ekspertów, badaj¹cych trendy rozwoju i kwestie
edukacji doros³ych w Europie, ustanowionej przez EAEA w ramach realizacji jednego ze zleceñ
Komisji Unii Europejskiej.
Ogromny wk³ad dr Jánosa Totha w rozwój edukacji ustawicznej na Wêgrzech i w Europie
zosta³ publicznie doceniony w 1998 r. Otrzyma³ wówczas nagrodê Z³otego Krzy¿a Uznania Republiki Wêgierskiej (Golden Cross of Merit of the Hungarian Republic), a w 2003 r. Dyplom Uznania Ministra do Spraw Polityki Zatrudnienia i Rynku Pracy na WÊgrzech (Appreciation Diploma
of the Minister of Employment Policy and Labour of Hungary).
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Janos Toth zas³u¿y³ siê w zakresie edukacji w dwojaki sposób: na poziomie krajowym przekszta³ci³ wêgierski system edukacji doros³ych w kierunku demokracji, pluralizmu i miêdzynarodowego wspó³dzia³ania. Na poziomie miêdzynarodowym jest pierwszym przewodnicz¹cym EAEA
z dawnego komunistycznego kraju, który silnie w³¹cza³ siê w integracjê partnerów i organizacji 12
krajów Europy Centralnej i Wschodniej w kierunku Europejskiej kultury edukacji doros³ych. Nie
tylko wspiera³ swój kraj w kierunku wspó³pracy europejskiej, ale równie¿, poprzez historyczne
i kulturowe dowiadczenia i pe³nione funkcje w ICEA i EAEA, w ogromnym stopniu przyczyni³
siê do wspó³pracy pomiêdzy krajami Europy Wschodniej, a tak¿e pomiêdzy Europ¹ Wschodni¹
i Zachodni¹.
Jego serdeczne usposobienie, porywaj¹ce pomys³y, wsparcie na rzecz umacniania edukacji
doros³ych w wielu krajach, jak równie¿ jego niezawodna przyjañ uczyni³y go wybitn¹ osobowoci¹ w wiecie edukacji doros³ych.
Opracowanie:
Ma³gorzata Szpilska
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Danuta Elsner
Kierowanie zmian¹ w szkole. Nowy sposób
mylenia i dzia³ania.
Change management at school.
The new way of thinking and acting
Wydawnictwo Centralnego Orodka
Doskonalenia Nauczycieli;
Warszawa 2005
Dobre szko³y od s³abych odró¿nia poprawne rozumienie pojêcia zmiany i efektywne wprowadzanie jej w ¿ycie. Spraw¹ wyjciow¹ przy
wprowadzaniu jakichkolwiek zmian jest sens
tego, co siê robi. Za sens zmian wdra¿anych
w polskich szko³ach odpowiedzialni s¹ wszyscy partnerzy  inicjatorzy i osoby aprobuj¹ce.
Sens zmian edukacyjnych nie jest spraw¹ ³atw¹
ani raz na zawsze przes¹dzon¹.
Celem publikacji, jak zaznacza Autorka,
jest: udzielenie pomocy osobom kieruj¹cym
zmian¹ w szkole poprzez dostarczenie im wspomagaj¹cej ten proces wiedzy merytorycznej
i metodycznej oraz naprowadzenie na rozwijanie w³asnej wiedzy refleksyjnej (s. 7).
Problemy Rozumienia zmiany (s. 1130) s¹
prezentowane w pierwszym rozdziale pracy,
gdzie postawiono pytania: Po co?, Co mo¿na
zmieniaæ w szkole? Odpowied jest jedna 
zmianie mo¿e podlegaæ ka¿dy aspekt pracy
szko³y. Zmiana mo¿e mieæ znaczenie pozytywne jak i negatywne. Mo¿e odnosiæ siê do efektu
dojcia do czego, do samego procesu zmieniania, czyli dochodzenia. Potraktowanie zmiany
jako procesu pozwala uczyniæ z niej sytuacjê
ucz¹c¹  poznawczo i spo³ecznie i to nie tylko
w wymiarze indywidualnym, ale tak¿e zespo³owym i organizacyjnym.
Rozdzia³ drugi Elementy procesu zmiany
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w szkole (s. 31100) zawiera odpowied na pytania: Z jakich elementów sk³ada siê proces
zmiany?  potrzeba, cele, zakres, poziom, kontekst, interesariusze, lider zmiany, nastawienie
do zmian, warunki, inicjacja, wdro¿enie, utrwalenie, ewaluacja. Autorka w tym rozdziale przyjê³a okrelony porz¹dek rzeczy. Ka¿dy g³ówny element zmiany zawarty  od potrzeby do
ewaluacji zawiera trzy zagadnienia:
 przyk³ady (zawieraj¹ce objanienie omawianego aspektu zmiany i wyliczenie kilku
zwi¹zanych z nim sytuacji);
 sugestie (stanowi¹ce podpowiedzi, co i jak
robiæ w okrelonej sytuacji, na co zwróciæ
uwagê, o czym nie zapomnieæ itp.);
 pytania do refleksji, (których celem jest pog³êbienie rozumienia konkretnego aspektu
zmiany oraz wyrobienie nawyku namys³u
nad dzia³aniem).
Podane w przyk³adach i sugestiach wyliczenia maj¹ charakter propozycji, postulatów,
przypomnieñ. Sk³aniaj¹ do refleksji. Definicje
i æwiczenia, do których odsy³a tekst, s¹ rozwiniête we wspomagaj¹cym programie komputerowym KOMPAS.
W rozdziale trzecim, Specyfika kierowania
zmian¹ w szkole (s. 101124) scharakteryzowano kierowanie zmian¹ w szkole, opisano jak
kszta³towaæ w szkole wiedzê refleksyjn¹ na temat kierowania zmian¹, jak rozwijaæ zdolnoæ
szko³y do uczenia siê i zmiany, jak wspomagaæ
pracowników w procesie uczenia siê i zmiany
oraz jak w³¹czaæ ca³¹ spo³ecznoæ szkoln¹ do
tego procesu.
Rozdzia³ czwarty, koñcowy Zastosowanie
komputera w kierowaniu zmian¹ w szkole
(s. 125136) dotyczy omówienia do³¹czonego
elektronicznego narzêdzia pod nazw¹ KOMPAS
(zamieszczonego na p³ycie CD), które ma do-
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pomóc Czytelnikowi w sprawnym przejciu
przez proces zmiany i w osi¹gniêciu sukcesu.
KOMPAS zosta³ opracowany w ramach programu The Treasure Within (Sokrates  Comenius
3). Program ten posiada czytelny uk³ad graficzny i dobr¹ nawigacjê oraz wp³ywa na inny sposób mylenia o zmianie.
Ksi¹¿kê otwiera wprowadzenie, zamyka
zakoñczenie. Ponadto zamieszczona Bibliografia (s. 138142) zawiera 100 pozycji literaturowych. Zamieszczono wiele tabel i wykresów.
Publikacja jak i za³¹czone do niej elektroniczne narzêdzie do kierowania zmian¹ o nazwie
KOMPAS uzupe³niaj¹ siê. Wiedza teoretyczna
przeplata siê z praktyczn¹.
Ksi¹¿ka jest adresowana do dyrektorów
szkó³, liderów WDN, nauczycieli nowatorów,
szkolnych koordynatorów ds. jakoci, doradców
i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników organów w³adzy owiatowej,
ponadto do wszystkich zainteresowanych zmian¹ szko³y na lepsze, bez wzglêdu na zajmowane stanowisko czy pe³nione funkcje.
Praca pomylana przez Autorkê jako monograficzna, maj¹ca jednoczenie okrelone znaczenie praktyczne. W opracowaniu stara³a siê
analizowaæ prezentowane problemy w ujêciu
kompleksowym, uwzglêdniaj¹c ca³okszta³t oddzia³ywañ, wspó³zale¿noci i skutków.
Praca stanowi doskona³e kompendium wiedzy na temat kierowania zmian¹ w szkole, okrela miejsce zmiany w systemie zarz¹dzania
szko³¹ oraz unaocznia wagê tej problematyki dla
wspó³czesnego mened¿eryzmu owiatowego.
Ksi¹¿ka wzbogaci, nieliczn¹ zreszt¹ literaturê
polsk¹ z tego zakresu, pomno¿y wiedzê, tak
potrzebn¹ polskiemu zarz¹dzaniu owiat¹.
Piotr Kowolik
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Canterbury Christ Church
University College/CEBD
(Wielka Brytania)
Canterbury Christ Church University College jest uczelni¹ wy¿sz¹, znan¹ z wysokiej jakoci kszta³cenia w ró¿nych dziedzinach, w³¹czaj¹c kursy jêzykowe. CCCUC posiada kwalifikacje w zakresie kszta³cenia on-line. Centrum
Rozwoju Przedsiêbiorczoci i Biznesu, które
koordynuje projekt, ma du¿e dowiadczenie
w prowadzeniu projektów europejskich (ESF,
Interreg, Leonardo da Vinci, European Year of
Languages, Socrates, Erasmus). Jego czêci¹ jest
wydzia³ EFL (English as a foreign language 
Angielski jêzykiem obcym), który charakteryzuje siê wysokim poziomem nauczania oraz
dysponuje wieloletnim dowiadczeniem przekazywaniu wiedzy. Wydzia³ odnosi tak¿e liczne
sukcesy zwi¹zane z prowadzeniem programów
jêzykowych. Posiada ponadto wysoko wykwalifikowan¹ kadrê, biegle pos³uguj¹c¹ siê jêzykami obcymi, w³¹czaj¹c ekspertów jêzykowych,
którzy bêd¹ pracowali nad projektem i którzy
wczeniej przygotowali pakiet szkoleniowy, odnosz¹cy siê do regulacji przewozowych dla Biura Standardów Handlowych oraz byli zaanga¿owani w projekt LSP.
Canterbury Christ Church University uczestniczy w realizacji projektu Leonardo da Vince
Truck Speak. Jego rol¹ bêdzie prowadzenie
projektu oraz wspó³praca z partnerami krajowymi i europejskimi, w celu zapewnienia testowania, ewaluacji oraz sprawdzenia kursów jêzykowych, odbywaj¹cych siê w ramach programu.
Bêdzie zaanga¿owany w projektowanie i wdra¿anie niezbêdnych narzêdzi on-line oraz partnerami, dzia³aj¹cymi zgodnie z Tutor Guidelines.
Cantenbury Christ Church University jest
najwiêkszym w Wielkiej Brytanii centrum kszta³cenia wy¿szego, który jest zwi¹zany z zawodami u¿ytecznoci publicznej, w szczególnoci
nauczycieli, policji oraz opieki zdrowotnej i socjalnej. Ponadto uniwersytet oferuje szeroki za-
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kres programów akademickich, w³¹czaj¹c sztukê, nauki humanistyczne, biznesowe oraz naukowe. Z ma³ej, niezale¿nej uczelni dzia³aj¹cej
w latach szeædziesi¹tych, skupiaj¹cej mniej ni¿
piêciuset studentów przygotowuj¹cych siê do
zawodu nauczyciela, CCCUC rozrós³ siê i jest
obecnie pe³noprawnym uniwersytetem z 14 000
studentów oraz 1000 pracowników. Posiada
campusy w Canerbury, Tunbridge Wells, Broadstairs i Chatham. Nauczanie z zakresu s³u¿by
zdrowia, edukacji i policji odbywa siê w ramach
projektu Universities At Medway we wspó³pracy z Uniwersytetami w Greenwich i Kent oraz
Mi-Kent College.
Misj¹ uniwersytetu, jako organizacji otwartej oraz jako fundacji Kocio³a Anglii, jest dostarczanie wysokiej jakoci edukacji akademickiej i zawodowej, której fundamentem s¹ badania, stypendia, praca kreatywna, a tak¿e chrzecijañskie zasady i wartoci.
Centrum Rozwoju Przedsiêbiorczoci
i Biznesu Canterbury Christ Church
University (CEBD)
G³ówn¹ siedzib¹ CEBD, które nale¿y do
zasobów Canterbury Christ Church University
jest Hall Place. Prowadzone s¹ tu ró¿nego rodzaju szkolenia i indywidualne kursy, konsultacje oraz prace badawcze.
CEBD poprzez ró¿nego rodzaju inicjatywy utrzymuje sta³y kontakt z przedsiêbiorcami.
Bie¿¹ce dzia³ania to: Forum Ma³ego Biznesu;
Sektor wsparcia (np: turystyka, transport, media); miejsca pracy; szkolenia indywidualne dla
przedsiêbiorców oraz kursy jêzykowe.
CEBD dysponuje szerokim zakresem programów skierowanych na potrzeby biznesu.
Obecnie oferowane s¹ bezp³atne programy dla:
1. Absolwentów, chc¹cych zmieniæ kierunek ze
wzglêdu na zatrudnienie lub samo zatrudnienie lub ze wzglêdu na chêæ kontynuowania nauki na uczelni wy¿szej;
2. Menad¿erów oraz pracowników ma³ych
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firm, oczekuj¹cych elastycznych szkoleñ
mog¹cych podnieæ ich kwalifikacje.
Centrum Przedsiêbiorczoci Hall Place
W 2004 roku do Canterbury Christ Church
zosta³o przy³¹czone Centrum Przedsiêbiorczoci Hall, które nastêpnie przekszta³cono w centrum wzrostu i rozwoju biznesu. Jest ono miejscem spotkañ i konferencji, które daje przedsiêbiorcom mo¿liwoæ utworzenia sieci oraz zdobycia umiejêtnoci w Centrum Rozwoju Przedsiêbiorczoci i Biznesu (CEBD), które tak¿e ma
swoj¹ siedzibê w CCCU. Jest równie¿ miejscem
spotkañ dla organizacji takich jak: Forum Ma³ego Biznesu CEBD, Federacji Ma³ego Biznesu, Izby Handlowej oraz innych profesjonalnych
stowarzyszeñ.
Ponadto Uniwersytet dysponuje szerokim
zakresem programów z Centrum Przedsiêbiorczoci Hall Place w celu zwiêkszenia indywidualnych mo¿liwoci zatrudnienia oraz szansy
szkoleñ tak, aby pomóc lokalnym przedsiêbiorcom rozwijaæ siê. Programy zawieraj¹: warsztaty indywidualne, otwarte kursy dla przedsiêbiorców maj¹ce na celu doskonalenie personelu oraz kursy akredytowane, daj¹ce mo¿liwoæ
uzyskania Certyfikatu wy¿szego wykszta³cenia,
który daje mo¿liwoæ uczestniczenia w programach wy¿szego stopnia.
Centrum Przedsiêbiorczoci Hall Place
dodatkowo oferuje podstawowe kursy zawodowe i kierownicze w dziedzinie edukacji. Mo¿liwoæ uzyskania presti¿owego doktoratu w zakresie edukacji przyci¹ga wykwalifikowanych
wyk³adowców z ca³ej Wielkiej Brytanii.
Opracowanie:
Agnieszka Borkowska
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Aktualnie zrzesza oko³o 200 ró¿nego rodzaju organizacji. S¹ to przedsiêbiorstwa przemys³owe, instytucje publiczne, jak równie¿ organizacje bran¿owe, m.in. APME (Instytut
Wsparcia i Inwestycji w MSP), INETI (Portugalski Instytut Przemys³owy Technologii i In¿ynierii), IPQ (Portugalski Instytut Jakoci) oraz
Rady Miasta Marinha Grande i Batalha, jak równie¿ organizacje wspomagaj¹ce sektor prywatny, takie jak CEFAMOL (Krajowe Zrzeszenie
Przemys³u Odlewniczego) oraz APIP (Krajowe
Zrzeszenie Przemys³u Tworzyw Sztucznych).

CENTIMFE  Centrum Technologiczne
Przemys³u Odlewniczego i Tworzyw
Sztucznych
CENTIMFE  Technological Center
for the Mouldmaking, Special Tooling
and Plastics Industries

Zakres us³ug oferowanych
przez CENTIMFE
W kontekcie wzrastaj¹cej konkurencyjnoci i szybkiej ewolucji technologii, bardzo wa¿na rola przypada zrzeszonym organizacjom, które poprzez wsparcie techniczne, rozwój technologii, propagowanie systematycznego wspó³dzia³ania miêdzy przedsiêbiorstwami a rodowiskami nauki i technologii, wnosz¹ wyj¹tkow¹
wartoæ dodan¹ w sektorze przemys³u. Tak¹ rolê
przyjê³a organizacja non-profit CENTIMFE
(Centrum Technologiczne Przemys³u Odlewniczego i Tworzyw Sztucznych), której g³ówn¹
misj¹ jest:
 wprowadzanie innowacji i rozwijanie ich,
 eksperymentowanie i zastosowanie,
 wdra¿anie nowych rozwi¹zañ,
 informowanie i upowszechnianie wiedzy
fachowej ukierunkowanej na osi¹gniêcie
zrównowa¿onego wzrostu i rozwoju w sektorze przemys³u.
CENTIMFE powsta³o w roku 1991. Jest
dostawc¹ rozwi¹zañ technologicznych w projektach przemys³owych oraz organizacj¹, ³¹cz¹c¹
badania stosowane i eksperymentalne z praktyk¹
przemys³ow¹. Jest kluczowym partnerem
w opracowywaniu strukturalnych i strategicznych projektów w sektorach takich, jak: odlewnictwo, specjalistyczne narzêdzia i tworzywa
sztuczne.
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 Opracowania technologiczne.
 Badania i studia na w zakresie technologicz




nych procesów i materia³ów.
Technologie informacyjne.
Innowacje i zmiany w zarz¹dzaniu.
Szkolenia.
Jakoæ.

Dzia³alnoæ szkoleniowa w CENTIMFE
Systematyczne pog³êbianie wiedzy oraz
doskonalenie umiejêtnoci jest podstaw¹ do
zrównowa¿onego rozwoju ka¿dego sektora
przemys³u.
Priorytetem CENTIMFE jest organizowanie specjalistycznych szkoleñ, które maj¹ na celu
wsparcie sektora przemys³u odlewniczego i tworzyw sztucznych poprzez umo¿liwienie uczestnikom wziêcia udzia³u w szkoleniach, które rozwijaj¹ ich umiejêtnoci oraz zachêcaj¹ do zdobywania aktualnej wiedzy. CENTIMFE zosta³o uznane jako profesjonalistê w dostarczaniu
kursów szkoleniowych oraz otrzyma³o akredytacjê od INOFOR (procedura nr 1721) w 1998 r.
Aby cel zosta³ w pe³ni osi¹gniêty, centrum ma
do dyspozycji nie tylko dwudziestoosobow¹
grupê profesjonalnych wewnêtrznych szkoleniowców, którzy s¹ wyspecjalizowani w szkoleniach z zakresu Jakoci, Metrologii i Kontroli
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Wymiarowej, Technologii Maszyn, Technologii
Informatycznych, Technologii Rozwojowej oraz
Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy, ale równie¿
du¿¹ grupê zewnêtrznych szkoleniowców.
Prowadzone szkolenia maj¹ na celu umo¿liwienie uczestnikom kontaktu z profesjonaln¹
prac¹ w sektorze odlewniczym i tworzyw sztucznych oraz prze³o¿enie umiejêtnoci i kompetencji, które osi¹gnêli na praktykê. A po przeprowadzeniu ostatecznej oceny uczestników szkoleñ CENTIMFE zatrudnia ich bezporednio
w centrum lub w przedsiêbiorstwach, z którymi
wspó³pracuje.
W CENTIMFE s¹ wyszczególnione dwa
rodzaje okresów szkoleniowych:
 Okres szkolenia zawodowego zwi¹zanego
z praktyk¹.
 Okres szkolenia teoretycznego, zwi¹zanego
z programem nauczania.

W CENTIMFE zosta³o przeprowadzone
szkolenie Pierwsza Pomoc.
Maj¹c na celu rozwijanie umiejêtnoci postêpowania w nag³ych wypadkach, CENTIMFE
promuje te dzia³ania, które wspomagaj¹ osi¹gniêcia zarz¹dzania systemem BHP w centrum.
System ten utwierdza w przekonaniu o koniecznoci bezpiecznego zachowania w miejscu pracy.
Szkolenia zwi¹zane z Bezpieczeñstwem
i Higien¹ Pracy obejmuj¹ opracowanie planu postêpowania w razie wypadków powo³anie wewnêtrznej za³ogi ratowników.
W tym kontekcie, CENTIMFE promuje
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które
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dostarczaj¹ uczestnikom wiedzê o postêpowaniu medycznym w nag³ych przypadkach, co jest
cile zwi¹zane z szybkim zdiagnozowaniem
i okreleniem stanu ofiary wypadku oraz natychmiastowym rozpoczêciem dzia³añ ratowniczych,
np. pierwsza pomoc w razie silnego krwawienia, szoku, traumy, z³amania, oparzenia, odurzenia lub pora¿enia pr¹dem.
Think Industry
Pierwsza realizacja projektu Think Industry
mia³a miejsce w CENTIMFE w 19951996,
w bie¿¹cym roku jest on realizowany w kooperacji z innymi centrami technologicznymi po raz
dziesi¹ty. Ponad 1000 studentów rocznie jest rekrutowana do projektu, który realizowany
w bezporedniej wspó³pracy z lokalnymi szko³ami, finansowany jest przez Europejski Fundusz Spo³eczny oraz wspierany przez lokaln¹
administracjê.
Rozwój projektu oraz zamierzone lub ju¿
wypracowane rezultaty sprawiaj¹, ¿e zaczynamy wierzyæ, i¿ inwestowanie w wybrane dzia³ania, które przypieszaj¹ rozwój kraju z pomoc¹
wnikliwej, zdeterminowanej oraz kreatywnej
m³odzie¿y, sprawia, ¿e staje siê mo¿liwe nadanie kursu dynamice rozwoju gospodarki w Portugalii.
Celem projektu Think Industry jest, m.in.
zwrócenie uwagi m³odych ludzi (w wieku od
14 do 16 lat) na realia przemys³u, jednoczenie
motywuj¹c ich poprzez:
 Rzeczywisty kontakt ze wiatem przemys³u.
 Wykorzystywanie informatycznej technologii.
 Podniesienie odpowiedzialnoci i ducha
pracy.
 Wykorzystanie wiedzy technologicznej
szkolnej w Technologii Przemys³owej.
 Propagowanie ogólnej wiedzy o przemyle,
motywuj¹c uczniów do dokonania wyboru
zawodu zwi¹zanego z sektorem.
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Spektrum projektu Think Industry jest
podzielone na sesje praktyczne i teoretyczne.
Sesje teoretyczne, które odbywaj¹ siê
w CENTIMFE polegaj¹ na pracy w grupach roboczych, która obejmuje wykorzystanie Gier
Dydaktycznych, Filmów Video o sektorze przemys³u, Technologii Informatycznych (Internet
i e-mail) oraz odbywanie wizyt w niektórych
przedsiêbiorstwach sektora przemys³owego.
Opracowane dzia³ania maj¹ na celu:
 Uwra¿liwienie studentów na Obieg Produktu Przemys³owego;
 Uwra¿liwienie na zawody zwi¹zane z przemys³em;
 Stymulowanie ducha inicjatywy, kreatywnoci i odpowiedzialnoci;
 Uwra¿liwienie na aspekty zwi¹zane z ochron¹
rodowiska;
Praktyczne sesje odbywaj¹ siê w Laboratorium Technologii Przemys³owych, gdzie studenci poprzez po³¹czenie dydaktycznego sprzêtu
komputerowego i oprogramowania maj¹ dostêp
do najbardziej zaawansowanych technologii
w przemyle, wykorzystuj¹c Analogow¹ i Cyfrow¹ Elektronikê, Pneumatykê, Komunikacjê,
Hydraulikê, Mechanikê, itd.
OTL Think Industry
Skrót OTL oznacza, ¿e projekt skupia siê
na ocenie i rozwoju indywidualnego pracownika w miejscu pracy poprzez badania psychometryczne. Dzia³alnoæ OTL Think Industry ma
na celu, m.in. wype³nienie wolnego czasu studentom, zosta³a zapocz¹tkowana w lipcu 2005 r.
w CENTIMFE. Dzia³ania projektu obejmuj¹ 10
trzygodzinnych sesji z udzia³em od 10 do 15
uczestników. Spektrum dzia³ania tego programu
jest takie samo jak w programie Think Industry.
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Szkolenie zaawansowane
Na tym poziomie CENTIMFE k³adzie
szczególny nacisk na szkolenie ustawiczne zasobów ludzkich. Celem szkolenia jest wykreowanie nowych i udoskonalenie posiadanych ju¿
umiejêtnoci zasobów ludzkich, co prowadzi
w konsekwencji do lepszego dostosowania siê
do nowych technologii w sektorze przemys³u.
Z drogiej strony, CENTIMFE prowadzi
wewnêtrzne bezp³atne szkolenia prowadzone na
terenie CENTIMFE po godzinach pracy, które
obejmuj¹ od 30 do 45 godzin i s¹ przeznaczone
dla fachowców. Zakres tematyczny jest opracowany na podstawie badañ rocznych przeprowadzonych wród dostawców, klientów i wspó³pracowników.
Poza tym CENTIMFE systematycznie
promuje szkolenia, których treæ jest opracowana zgodnie z potrzebami danego przedsiêbiorstwa. W tym kontekcie, CENTIMFE równie¿
udziela wsparcia przedsiêbiorstwom w identyfikacji potrzeb szkoleniowych, tworzeniu treci,
organizowaniu szkoleñ uzupe³niaj¹cych oraz
przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.
Doktoranckie/szkolenia specjalistyczne
CENTIMFE prowadzi bezporedni¹
wspó³pracê z Uniwersytetem Universidade do
Minho w miecie Braga, która wi¹¿e siê z dostarczaniem wiedzy specjalistycznej (niektórzy
ze szkoleniowców CENTIMFE nale¿¹ do grona wyk³adowców akademickich Uniwersytetu),
na studiach magisterskich z zakresu In¿ynierii
Polimerowej oraz Projektowania Form. Ten specjalistyczny zakres wiedzy jest przeznaczony dla
in¿ynierów i ma na celu przetworzenie oraz
podniesienie poziomu wiedzy, istniej¹cej w sek-
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torze przemys³u, jak równie¿ promowanie innowacyjnych umiejêtnoci, które maj¹ istotny
wp³yw na podniesienie konkurencyjnoci
w przemyle.
CENTIMFE posiada wieloletnie dowiadczenie w realizacji projektów krajowych i miêdzynarodowych, obejmuj¹ce:
 Przygotowywanie wniosków projektów finansuj¹cych w obszarach Innowacji, R&D
oraz Szkolenia;
 Minitoring, kontynuacjê oraz koordynacjê
projektów finansowanych w w/w obszarach;
 Benchmarking oraz upowszechnianie dobrych praktyk w sektorze;
 Rozwój partnerstw;
 Wnioskowanie/Informacje o sieciach oraz
projektach unijnych w ramach takich programów, jak: CRAFT, COLLECTIVE RESEARCH, eTEN, Integrated Projects, Leonardo da Vinci, INTERREG oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (Lider projektu
Safework, PT-2004-215), etc.;
 Wsparcie/Informacje na temat dostêpnoci
do Krajowych Programów Finansuj¹cych
(PRIME,POEFDS/POSC);
 Opracowanie studiów z zakresu Innowacji
Organizacyjnych oraz wdra¿ania procesów
rekonstrukcyjnych.
Obecnie CENTIMFE bierze udzia³
w ogromnej iloci projektów, które nastawione
s¹ na zrównowa¿one propagowanie konkurencyjnoci w przedsiêbiorstwach przemys³owych,
których celem jest, min. wzmocnienie ich technicznych, technologicznych oraz marketingowych mo¿liwoci oraz kwalifikacji zasobów
ludzkich. Projekty w realizacji obejmuj¹ szeroki wachlarz tematyczny, mianowicie IT, materia³ów, procesów, rekonstrukcji, formacji, itd.
CENTIMFE podejmuje dzia³ania równie¿
w projektach w ramach inicjatyw wewnêtrznych,
przewiduj¹cych potrzeby identyfikowane w sektorze przemys³owym.
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CENTIMFE jest certyfikowan¹ organizacj¹, zgodnie ze standardami NP EN ISO 9001
w dostarczaniu takich us³ug, jak:
 Wykañczanie powierzchni;
 Projektowanie i opracowanie produktu, projekty w sektorze przemys³owym dostosowane do potrzeb klienta;
 Technologia procesów ciêcia, technologia
ciêcia metalu metod¹ konwencjonaln¹ oraz
z zastosowaniem szybkotn¹cych urz¹dzeñ;
 Optymalizacja form wtryskowych;
 Zarz¹dzanie jakoci¹, systemy BHP, zarz¹dzanie w zakresie ochrony rodowiska;
 Diagnozy technologiczne, analiza porównawcza, rekonstrukcja;
 Szkolenia;
 Organizacja wydarzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹;
 W³aciwoci techniczne.
Kontakt
CENTIMFE  Centrum Technologiczne
Przemys³u Odlewniczego i Tworzyw Sztucznych
Rua de Espanha, Lote 8
Zona Industrial
Apartado 313
2431-904 Marinha Grande
PORTUGAL
Tel: (+351) 244 545 600
Fax:(+351) 244 545 601
Email: info_mgrande@centimfe.com
Website: www.centimfe.com
Opracowanie:
Katarzyna WACHNICKA
Wy¿sza Szko³a Biznesu im. bp. Jana Chrapka
w Radomiu
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Thomas Buser
Uniwersytet w Lozannie, Szwajcaria
University of Lozanna
Wprowadzenie
Uniwersytet w Lozannie (UNIL), usytuowany jest w czêci Szwajcarii, w której obowi¹zuje jêzyk francuski. Za³o¿ony zosta³ w 1537
roku jako szko³a teologiczna. Jednak dosyæ
szybko wprowadzono tak¿e inne wydzia³y
i w 1890 roku szko³a zosta³a pe³noprawnym uniwersytetem. W 1970 roku uniwersytet przeniesiono z centralnej czêci miasta do rozleg³ego
campusu, z du¿¹ iloci¹ terenów zielonych, który
po³o¿ony jest nad Jeziorem Geneva. UNIL dzieli
ten teren z Federaln¹ Politechnik¹  renomowan¹ uczelni¹ technologii i nauk biologicznych.
Obecnie ponad 10 000 studentów, w³¹czaj¹c studentów zza granicy studiuje na Uniwersytecie
w Lozannie, a 2200 badaczy uczy siê tam i pracuje. Jest to uniwersytet pañstwowy i g³ównym
ród³em utrzymania go s¹ wp³ywy z Kantonu
Vaud oraz Szwajcarskiej Konfederacji. UNIL
prowadzi siedem wydzia³ów: Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych i Politycznych, Wydzia³ Sztuki,
Szko³a Zarz¹dzania i Ekonomii, Wydzia³ Teologii i Religioznawstwa, Wydzia³ Prawa i Odpowiedzialnoci Karnej, Wydzia³ Nauk Geologicznych i rodowiska, Wydzia³ Biologii i Medycyny.
Wydzia³ Sztuki
Wydzia³ Sztuki ³¹czy ca³y zakres nauk humanistycznych i zawiera nastêpuj¹ce katedry:
Filozofii, Historii, Jêzyków: Francuskiego, W³oskiego, Hiszpañskiego, Niemieckiego, Angielskiego, S³owiañskiego, Jêzyków Orientalnych,
Lingwistyki, Historii Sztuki, Kina oraz Metod
Matematycznych i Komputerowych. Studenci ze
stopniem licencjata studiuj¹ jednoczenie dwa
g³ówne kierunki, a od drugiego roku wybieraj¹
kierunek uzupe³niaj¹cy oraz uczestnicz¹ w dodatkowych kursach nieobowi¹zkowych. Kierun-
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ki te mog¹ byæ wybierane sporód oferty Wydzia³u Sztuki jak równie¿ sporód oferty innych
wydzia³ów oraz Wydzia³u Sztuki Uniwersytetu
w Genewie. Studenci studiów magisterskich
wybieraj¹ specjalizacjê, z której pisz¹ i broni¹
pracê magistersk¹, oraz dodatkowy kierunek jak
równie¿ kilka kursów nieobowi¹zkowych.
Wszystkie wydzia³y przyznaj¹ tytu³y doktora,
oraz aktywnie uczestnicz¹ w badaniach prowadzonych przez grupy badawcze.
Przy Wydziale Sztuki funkcjonuje Szko³a
Jêzyka Francuskiego (EFLE), która oferuje dwuletni kurs dla przysz³ych nauczycieli jêzyka francuskiego, których jêzykiem ojczystym nie jest
jêzyk francuski. Ponadto szko³a ta oferuje letnie kursy dla studentów obcojêzycznych. Studenci tej szko³y mog¹ tak¿e podj¹æ kurs EFLE
w ramach swoich zajêæ na studiach licencjackich.
Szko³a Zarz¹dzania i Ekonomii (HEC)
HEC oferuje tytu³ licencjata Nauk Ekonomicznych, Zarz¹dzania i Systemów Informatycznych, jak równie¿ tytu³ magistra Rachunkowoci i Finansów. HEC bardziej ni¿ pozosta³e wydzia³y Uniwersytetu w Lozannie prowadzi dzia³alnoæ miêdzynarodow¹. Dla wiêkszoci studentów studiów magisterskich wyk³ady prowadzone s¹ w jêzyku angielskim, a du¿a
czêæ studentów studiów doktoranckich pochodzi zza granicy. Poza tym po³owa wszystkich
studentów przynajmniej jeden semestr spêdza
na innym uniwersytecie. HEC prowadzi badania z zakresu ekonomii, finansów i zarz¹dzania.
HEC posiada tak¿e ró¿norodn¹ ofertê edukacji ustawicznej. Przede wszystkim funkcjonuje Master of Business Administration (MBA),
który skierowany jest do dowiadczonej kadry
zarz¹dzaj¹cej, a tak¿e Executive MBA, studia
wieczorowe skierowane do dyrektorów firm,
którzy chc¹ podnieæ swoje kwalifikacje z zakresu finansów, strategii i technologii zarz¹dzania. Pozosta³e kursy skierowane do profesjonalistów obejmuj¹ specjalizacje: Specjalista Za-
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awansowanych Studiów Ekonomii i Zarz¹dzania, Ekonomia i Polityka Farmacji, Technologia i Administracja Sportu i Zarz¹dzanie Technologi¹ oraz Ekonomia S³u¿by Zdrowia. Specjalizacja Ekonomii S³u¿by Zdrowia jest obecnie wzbogacana o nowe oferty poniewa¿ oczekiwany jest stopniowy wzrost zainteresowania
t¹ dziedzin¹.
Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
i Politycznych (SSP)
Nauka i badania na SSP prowadzone s¹
w czterech g³ównych obszarach: Nauki Polityczne, Socjologia, Psychologia oraz Sport i Wychowanie Fizyczne. Tytu³ licencjata i magistra
zgodnie z procesem licencjackim przyznawane
s¹ w ka¿dej z powy¿szych kategorii, a ponadto
w dziedzinie Religioznawstwa. Oferta uzupe³niona jest bardziej wyspecjalizowanymi studiami podyplomowymi z zakresu Kultury Wspó³czesnego Islamu i Arabistyki, Socjologii, Studiów Rodzajowych, Globalizacji i Regulacji
Spo³ecznych, Orientacji i Umiejêtnoci Zarz¹dzania, Psychologii Klinicznej, Psychologii Spo³ecznej, Psychologii Dzieci i M³odzie¿y, Doradztwa, Psychologii i Zarz¹dzania Sportem. Wiêkszoæ tych kierunków prowadzonych jest przy
wspó³pracy z Uniwersytetem w Genewie i innymi francuskojêzycznymi uniwersytetami
w Szwajcarii. Kursy te prowadzone s¹ w ró¿nych miejscach.
Na wydziale funkcjonuje zawiera dziesiêæ
instytutów badawczych. Istnieje mo¿liwoæ realizowania studiów doktoranckich w nastêpuj¹cych dziedzinach: Nauki Polityczne, Socjologia, Psychologia, Psychologia Spo³eczna, Sport
i Wychowanie Fizyczne, Matematyka Stosowana w Naukach Spo³ecznych. Instytut Psychologii oferuje studia i prowadzenie badañ z doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Tematyka
bie¿¹cych projektów badawczych obejmuje relacje miêdzy doradc¹ zawodowym a klientem, ,
rozwój i legalizacjê indeksu zdolnoci do podjêcia pracy, który obejmuje sytuacjê jednostki,
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konsultacjê psychologiczn¹ przez Internet, oraz
odpornoæ na stres zawodowy.
Wydzia³ Geologii i rodowiska (GSE)
Nauczanie i badania na GSE prowadzone
s¹ w trzech obszarach: Geografii, Geologii oraz
Nauk rodowiskowych. Mo¿liwe jest uzyskanie stopnia licencjata i magistra w ka¿dej z tych
dziedzin, a ponadto magistra In¿ynierii Geologicznej. Wydzia³ ten oferuje tak¿e specjalny,
podwójny stopieñ magistra, przygotowuj¹cy studentów do zawodu nauczyciela w szkole redniej. Wydzia³ pogrupowany jest na kilka instytutów, prowadz¹cych badania z zakresu geografii ludzkoci, geologii i paleontologii, geomatematyki i analizy ryzyka, geofizyki.
GSE uczestniczy tak¿e w dwóch g³ównych
projektach e-kszta³cenia. Pierwszy, Cel  Ziemia, jest czêci¹ federalnego programu nauczania przez Internet, który opracowany by³ przy
wspó³pracy z innymi szwajcarskimi uniwersytetami. Projekt zawiera przedmioty, wyk³adane
podczas pierwszego roku studiów geologicznych. Inne przedmioty traktowane s¹ jako narzêdzia do zdobycia ogólnej wiedzy studiów wy¿szych. Drugi projekt, Internetowy Kurs Geofizyki, jest wynikiem wspó³pracy pomiêdzy Instytutem Geofizyki Uniwersytetu w Lozannie
oraz Francuskim Instytutem Ropy Naftowej. Ten
zaawansowany kurs dostêpny jest przez Internet w jêzykach francuskim, hiszpañskim i angielskim i prowadzi poszukiwania geoelektryczne, oraz sejsmiczne studia róde³ ropy naftowej.
Kurs zawiera ponadto modu³ podstawowych
zasad fizyki. Cztery podstawowe zagadnienia podzielone s¹ na rozdzia³y i poszczególne
lekcje.
Wydzia³ Teologii i Religioznawstwa
Nauczanie i badania prowadzone na tym
wydziale podzielone s¹ na nastêpuj¹ce dziedziny: Teologia Protestantyzmu oraz Religioznawstwo. W obu tych dziedzinach mo¿liwe jest uzy-

109

skanie stopnia licencjata, magistra jak równie¿
doktora. Instytut Religioznawstwa cile wspó³pracuje z innymi wydzia³ami, w³¹czaj¹c psychologiê, socjologiê, historiê oraz etnologiê religii.
Ponadto funkcjonuj¹ dwie dodatkowe specjalizacje podyplomowe z zakresu Porównawczej
Historii Religii i Bioetyki, Etyki Medycznej oraz
Etyki Badañ, Wydzia³ organizuje tak¿e publiczne wyk³ady ze znaczenia religii.

Centrum Edukacji Ustawicznej

Wydzia³ Prawa i Odpowiedzialnoci Karnej
Wydzia³ Prawa i Odpowiedzialnoci Karnej skupia siê g³ównie na prawie szwajcarskim.
Studenci mog¹ osi¹gn¹æ tytu³ licencjata prawa
szwajcarskiego oraz magistra prawa, z mo¿liwoci¹ wyboru specjalizacji z zakresu prawa
handlowego, prawa pracy lub prawa publicznego. Istniej¹ oddzielne centra badañ z zakresu
prawa cywilnego, prawa odszkodowañ, prawa
publicznego, miêdzynarodowego prawa publicznego, prawa europejskiego, oraz prawa konkurencji. Osobliwoci¹ jest sekcja prawa niemieckiego, w ramach której prowadzone s¹ w jêzyku niemieckim zajêcia dla studentów z Niemiec.
W po³¹czeniu z wydzia³em dzia³a Szko³a
Nauk Karnych, która daje stopieñ licencjata
i magistra z s¹downictwa oraz magistra z odpowiedzialnoci karnej.
Wydzia³ Biologii i Medycyny
Wydzia³ Biologii i Medycyny podzielony
jest na dwie szko³y. Szko³a Biologii oferuje stopieñ licencjata z mo¿liwoci¹ specjalizacji z biologii komórkowej i molekularnej oraz z biologii i ewolucji populacji, jak równie¿ stopieñ
magistra z biologii ewolucyjnej, biologii medycznej i genetyki. Istnieje tak¿e mo¿liwoæ studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania
biologiczn¹ ró¿norodnoci¹. Szko³a aktywnie
prowadzi badania oraz oferuje stopieñ doktora
nauk biologicznych. Szko³a Medycyny natomiast kszta³ci przysz³ych lekarzy, którzy musz¹
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studiowaæ co najmniej szeæ lat, aby uzyskaæ
Dyplom Praktykanta. Wiêkszoæ stanowi¹ zajêcia praktyczne, które odbywaj¹ siê w szpitalu
uniwersyteckim. Posiadacze dyplomu mog¹
kontynuowaæ studia aby otrzymaæ tytu³ Doktora Nauk Medycznych. Szko³a Medyczna wspó³pracuje z HEC w nauczaniu i badaniach nad
Ekonomi¹ S³u¿by Zdrowia.

Oprócz oferty wydzia³ów opisanych powy¿ej, na uniwersytecie prowadzony jest rozleg³y
zakres ofert edukacji ustawicznej, który obejmuje krótkie kursy, d³ugie kursy prowadz¹ce do
uzyskania dyplomu lub Certyfikatu Uniwersyteckiego oraz pe³noprawne kursy magisterskie
nazywane Zaawansowanymi Studiami Magisterskimi (powy¿ej 60 ECTS), które s¹ w pe³ni uznawane w obrêbie licencjata. Centrum Edukacji
Ustawicznej jest finansowane niezale¿nie od
uniwersytetu dlatego uczestnicy musz¹ sami p³aciæ za kursy, w których bior¹ udzia³. Wiêkszoæ
tych kursów skierowanych jest do profesjonalistów z du¿ym dowiadczeniem, a wczeniejsze
wykszta³cenie nie zawsze jest wymagane.
W 2005 roku ponad 2300 osób uczestniczy³o
w kursach organizowanych przez centrum. Centrum organizuje tak¿e szkolenia dla firm, które
opracowywane s¹ wspólnie z klientami. Centrum konsultuje z klientem ka¿dy krok tworzenia nowego szkolenia od pomys³u po realizacjê.
Medycyna i Ekonomia S³u¿by Zdrowia to
dwa najwa¿niejsze kierunki edukacji ustawicznej na Uniwersytecie w Lozannie. Oferta zawiera zarówno trzydniowe kursy z etyki dla zawodów medycznych, jak i wy¿ej wspomniane Zaawansowane Studia Magisterskie z ekonomii
s³u¿by zdrowia. Istnieje tak¿e szeroki zakres
kursów psychologicznych. Zawieraj¹ one kilka
kursów na poziomie certyfikatu dla profesjonalistów, takich jak Certyfikat z Psychosomatyki
oraz Medycyny Psychospo³ecznej dla lekarzy.
Jest to dwuletni kurs prowadzony systemem jed-
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nodniowych modu³ów. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
tak¿e kursy z zakresu nauk spo³ecznych. W ofercie jest kilka kursów na poziomie certyfikatu,
takich jak Certyfikat Migracji i Relacji Miêdzykulturowych, skierowany do profesjonalistów
z bran¿y edukacyjnej i zawodów spo³ecznych.
Ponadto Uniwersytet w Lozannie jest pe³nym
cz³onkiem EUCEN, Sieci Europejskich Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej.
Wspó³praca miêdzynarodowa
UNIL uczestniczy w Europejskich programach Erasmus i Sokrates. Wielu studentów korzysta z mo¿liwoci studiowania za granic¹. Jednoczenie ka¿dego roku wydzia³y UNIL chêtnie przyjmuj¹ studentów z innych krajów
(w 2004 r. by³o 232 studentów w ramach Erasmusa oraz 88 studentów odwiedzaj¹cych spoza Unii Europejskiej). Dodatkowo, oprócz mo¿liwoci oferowanych przez programy europejskie, wydzia³y maj¹ porozumienie wymiany studentów z wieloma uniwersytetami na wiecie.
Aktualnie funkcjonuje 225 porozumieñ.
Wymiar miêdzynarodowy jest wa¿ny zarówno w badaniach, jak i w nauczaniu. 33% badaczy przyje¿d¿a spoza Szwajcarii. Wiêkszoæ
wydzia³ów Uniwersytetu w Lozannie prowadzi
wspó³pracê badawcz¹ z ponad 200 uniwersytetami na piêciu kontynentach. Wiêkszoæ porozumieñ dotycz¹cych wymiany otwartych jest
zarówno na profesorów, jak i na badaczy. Przysz³a mo¿liwoæ otwarcia przewodu doktorskiego dla studentów polega na napisaniu pracy pod
nadzorem profesora na innym uniwersytecie
oraz na przeprowadzeniu badañ i otrzymaniu
podwójnego dyplomu.
Szanse dla studentów z zagranicy
Wszystkie oferty UNIL otwarte s¹ dla studentów miêdzynarodowych. Iloæ studentów
z innych krajów na niektórych wydzia³ach przekracza 20%, w niektórych programach podyplomowych studenci miêdzynarodowi stanowi¹
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wiêkszoæ. Prawie wszyscy studenci nauczani
s¹ w jêzyku francuskim, dlatego dobra znajomoæ tego jêzyka jest priorytetem. Szko³a Jêzyka Francuskiego oferuje zajêcia dla studentów
obcojêzycznych.
Wyj¹tkiem s¹ podyplomowe studia
w Szkole Ekonomii i Zarz¹dzania (HEC), gdzie
wiêkszoæ zajêæ prowadzonych jest po angielsku i nastawione s¹ one na studentów zza granicy. Studia w Szwajcarii s¹ praktycznie bezp³atne. Studenci musz¹ tylko p³aciæ czesne oko³o
400 Euro za semestr. Poród badañ prowadzonych przez studentów wiêkszoæ stanowi¹ badania studentów miêdzynarodowych. Wiêkszoæ
studentów studiów doktoranckich ma dostêp do
pozycji asystenta, za któr¹ otrzymuj¹ pensjê.
Badacze tak¿e maj¹ dostêp do ró¿nych róde³
finansowania swoich projektów badawczych.
T³umaczy³a
Agnieszka Borkowska

Stan i perspektywy rozwoju refleksji
nad edukacj¹ doros³ych
Condition and development perspectives
about adult education
Kraków, 2425 kwietnia 2006
W 2006 r. mija 60 lat od powo³ania w Uniwersytecie Jagielloñskim Katedry Owiaty
i Kultury Doros³ych. Konferencja Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacj¹ doros³ych
zorganizowana zosta³a 2425 kwietnia 2006 r.
dla uczczenia jubileuszu powstania Katedry,
czêsto na przestrzeni lat zmieniaj¹cej swoj¹ nazwê i strukturê organizacyjn¹. Spadkobierc¹ tradycji i kontynuatorem pracy Katedry Owiaty
i Kultury Doros³ych jest dzisiaj Zak³ad Pedagogiki Spo³ecznej i Andragogiki, stanowi¹cy integraln¹ czêæ Instytutu Pedagogiki UJ (Wydzia³
Filozoficzny), który razem z Zespo³em Pedagogiki Doros³ych Komitetu Nauk Pedagogicznych
PAN by³ organizatorem konferencji.
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W pierwszym dniu konferencji w sekcji
plenarnej wyg³oszono, m.in. referaty:
 Wartoci w andragogice.
 Andragogika a pedagogika doros³ych.
 W poszukiwaniu teorii uczenia siê ludzi doros³ych.
 Od edukacji permanentnej do ca³o¿yciowego uczenia siê.
 Wartoci i przydatnoæ refleksji nad edukacj¹
doros³ych.
 Usamodzielnianie siê teorii owiaty doros³ych jako nauki spo³ecznej.
 Europejskie idee i inspiracje edukacji doros³ych.
Drugi dzieñ konferencji to obrady w trzech
sekcjach tematycznych:
1. Inspiracje w andragogice.
2. Andragogika w s³u¿bie praktyki edukacyjnej.
3. Praktyczne aspekty edukacji doros³ych.
Spotkanie jubileuszowe w Uniwersytecie
Jagielloñskim sta³o siê okazj¹ do podsumowania i zintegrowania dotychczasowej refleksji nad
kszta³ceniem doros³ych w naszym kraju oraz
wskaza³o na mo¿liwe, w obecnych warunkach,
perspektywy rozwoju tej refleksji. Podsumowania konferencji dokonali organizatorzy, podkrelaj¹c, ¿e uda³o siê zgromadziæ wiele wybitnych
osób, zajmuj¹cych siê edukacj¹ doros³ych, co
umo¿liwi³o wyminê pogl¹dów, myli podczas
twórczych spotkañ naukowych. Obrady w sesjach odbywa³y siê w historycznych salach Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Tomasz Kupidura

VIII Letnia Szko³a M³odych Andragogów
VIII Summer School of Young Andragogists
Zielona Góra, 1520 maja 2006
W dniach 1520 maja 2006 roku Uniwersytet Zielonogórski prze¿ywa³ obrady VIII Letniej Szko³y M³odych Andragogów. G³ównym
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organizatorem spotkania by³ Zak³ad Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej Instytutu Pedagogiki Spo³ecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
wraz z nieocenionym Kierownikiem Naukowym
Szko³y Prof. dr hab. Józefem Kargulem. Obrady Szko³y maj¹ charakter wyk³adowo-konwersatoryjny. M³odzi andragodzy z ró¿nych orodków akademickich w kraju, maj¹ prócz mo¿liwoci zaprezentowania w³asnych badañ i przemyleñ, okazjê do skonfrontowania swoich pogl¹dów oraz pog³êbienia wiedzy dziêki odbywaj¹cemu siê podczas Szko³y cyklowi spotkañ
z wybitnymi przedstawicielami wiata nauki.
VIII Letni¹ Szko³ê M³odych Andragogów
otworzy³ Dziekan Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Wyra¿aj¹c zadowolenie z inicjatywy spotkañ andragogów na terenie zielonogórskiej uczelni ¿yczy³
on wszystkim uczestnikom owocnych obrad
oraz wyniesienia jak najlepszych wra¿eñ z pobytu w Zielonej Górze.
Wrêczaj¹c Profesorowi Zbigniewowi Izdebskiemu siódmy tom Dyskursów m³odych
andragogów, plonu zielonogórskiego spotkania
z roku 2005, Profesor Józef Kargul wprowadzi³
uczestników w istotê inicjowanego przez siebie
spotkania m³odych andragogów. A s¹ ni¹ prezentacje uczestników, wyk³ady, dyskusje, które
s³u¿¹ poszerzaniu wiedzy, wyra¿aniu oraz weryfikacji pogl¹dów na miejsce i formê edukacji
doros³ych we wspó³czesnym pejza¿u edukacji
i znaczenia jej dla ca³okszta³tu ¿ycia spo³ecznego. Wydaje siê, i¿ Profesor J. Kargul, zapraszaj¹c do wyg³oszenia wyk³adu inauguruj¹cego
Prof. dr hab. Olgê Czerniawsk¹ mia³ na celu
nakierowanie uczestników Zielonogórskiej
Szko³y na sedno znaczenia edukacji doros³ych
i to w bardzo szerokiej, liczonej nawet dziesi¹tkami lat, perspektywie. Wyk³ad Profesor
O. Czerniawskiej pt.: Andragogika w perspektywie badañ biograficznych koncentrowa³ siê na
edukacji doros³ych w trzech wymiarach: edukacji permanentnej, owiaty doros³ych i edukacji w wieku doros³ym. Profesor O. Czerniaw-
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ska z w³aciwym sobie znawstwem i kompetencj¹, relacjonowa³a s³uchaczom z³o¿onoæ
badañ biograficznych wraz z ilustracj¹ wartoci
wiedzy, jak¹ mo¿na uzyskaæ w tego rodzaju dzia³aniu i jej znaczenia dla andragogiki jako nauki.
Kolejnym wyk³adem pierwszego dnia
Szko³y by³o wyst¹pienie Prof. dr hab. Eugenii
Potulickiej o Uniwersytetach Otwartych w Wielkiej Brytanii. Szeroka prezentacja Pani Profesor obejmowa³a historiê tworzenia Open University, rolê takich ludzi jak Harold Wilson, po
zreferowanie metodycznej strony dzia³ania edukacyjnego zainicjowanego w pocz¹tku lat 70.
ubieg³ego stulecia, a maj¹cego na celu poszerzenie dostêpnoci kszta³cenia dla grup uprzednio takiej mo¿liwoci pozbawionych. Formy
dzia³ania, która obecnie z równie dobrym skutkiem jak w Wielkiej Brytanii, realizowane s¹ pod
ró¿nymi szerokociami geograficznymi.
Pani dr Joanna Stelmaszczyk z Uniwersytetu £ódzkiego, wyg³osi³a referat pt: Pokolenie
JPII  wydarzenie globalne czy osobiste?. Relacjonuj¹c swoje badania przeprowadzone wród
m³odzie¿y po mierci Jana Paw³a II konstatowa³a, i¿ w opinii respondentów to, co próbuje
siê okrelaæ pokoleniem JPII przyjmuje bardzo skrajne formy recepcji: od osobistego g³êbokiego prze¿ycia po wiadomoæ wydarzeñ
towarzysz¹cych mierci Ojca wiêtego jedynie
jako wytworu medialnego, co zdaniem referentki
ani w jednym ani w drugim przypadku nie przekrela realnoci zjawiska, choæ wskazuje jednoczenie, i¿ rzeczywiste znaczenie tego, co
definiujemy jako pokolenie JPII poznamy
wraz z up³ywaj¹cym od wydarzeñ marca i kwietnia 2005 roku czasem.
Po przedstawicielce Uniwersytetu £ódzkiego uczestnicy Szko³y mieli okazjê wys³uchaæ
wyst¹pienia mgr Beaty Jag³y z Uniwersytetu
Jagielloñskiego na temat: Ok³amywania nauczycieli akademickich przez studentów. Temat ¿ywo
zainteresowa³ wiêkszoæ uczestników spotkania
zarówno ze wzglêdu na poszerzenie sfery poznawczej, jak i z prozaicznego pragnienia dezawuacji pewnych dzia³añ studentów, jako ¿e
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wiêkszoæ uczestników Szko³y to praktykuj¹cy
pedagodzy. Problem by³ równie¿ o tyle interesuj¹cy, i¿ kilka godzin wczeniej, opisuj¹ca Uniwersytet Otwarty w Wielkiej Brytanii, Profesor
Eugenia Potulicka wskaza³a na brak jakichkolwiek form ci¹gania (oszukiwania wyk³adowców) przez studentów na tamtejszej uczelni.
Kolejn¹ prelegentk¹ by³a mgr Joanna K³odkowska z Dolnol¹skiej Szko³y Wy¿szej Edukacji TWP z Wroc³awia. Wyg³osi³a ona wyst¹pienie pt: Kontekstualnoæ w badaniach etnograficznych jako ród³o niepokojów badawczych.
Opracowanie na temat dociekañ co do kszta³tu
i zasadnoci przyjmowanych formu³ metodologicznych dotyczy³o wszystkich uczestników
spotkania. Relatywizm norm, zmiennoæ rzeczywistoci, tempo wspó³czesnego wiata sprzyja
pojawianiu siê w¹tpliwoci w pracy ka¿dego
naukowca, co autorka próbowa³a nam zaprezentowaæ, odwo³uj¹c siê do badañ etnograficznych.
Po krótkiej przerwie wyst¹pi³ wychowany
w Rosji Pavel Stolyarov, stypendysta rz¹du polskiego, opowiadaj¹cy o zachowaniu jêzyka polskiego za spraw¹ dzia³aj¹cych w Rosji stowarzyszeñ. Wyst¹pieniu towarzyszy³ pokaz zdjêæ
z odleg³ych regionów Rosji, gdzie autor mia³
okazjê przebywaæ i pracowaæ.
Wtorek 16 maja rozpocz¹³ siê gocinnym
wyst¹pieniem Prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht
z Katedry Edukacji Kulturalnej na Uniwersytecie l¹skim. Temat wyk³adu brzmia³ nastêpuj¹co: Od edukacji kulturowej do edukacji osobowej. Przedmiotem rozwa¿añ by³a szeroko pojêta kultura w perspektywie pedagogiki aksjologicznej ze wskazaniem na rzeczywiste zagro¿enia dla edukacji kulturalnej jak przede wszystkim odchodzenie od hierarchii wartoci. Prof.
K. Olbrycht scharakteryzowa³a najistotniejsze
etapy edukacji kulturowej, którymi w jej rozumieniu s¹: hedonistyczny, konformistyczny oraz
poznawczy. Wyst¹pienie uzupe³nione by³o prezentacj¹ ksi¹¿ki pod redakcj¹ Pani Profesor pt:
Edukacja kulturalna. Wybrane obszary.
Nastêpnie uczestnicy udali siê do kierowanego przez Prof. dra hab. Zbigniewa Izdebskie-
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go Zak³adu Poradnictwa M³odzie¿owego i Edukacji Seksualnej UZ, gdzie mieci siê równie¿
Poradnia M³odzie¿owa i Rodzinna Towarzystwa
Rozwoju Rodziny. Mieli tam okazjê poznaæ dorobek oraz problemy badawcze kierowanego
przez Profesora Izdebskiego zespo³u, zwiedziæ
pomieszczenia poradni, miejsca praktyki konsultacyjno-diagnostycznej, spotkañ terapeutycznych i wywiadów z ofiarami przemocy seksualnej.
roda 17 maja by³a dniem wyjazdu uczestników Szko³y do Poczdamu. Zasadnicze cele
wyjazdu by³y dwa. Pierwszym by³o zwiedzenie
s³ynnego parku i zespo³u pa³acowego Sanssouci. Drugim, odwiedzenie rozbudowuj¹cego siê
orodka kultury w Poczdamie, poznanie jego
charakterystyki, profilu dzia³alnoci, finansowania, znaczenia dla kultury miasta, le¿¹cego we
wschodnim Landzie Niemiec Brandenburgii (co
jest znacz¹c¹ cech¹ determinuj¹c¹ w obecnym
czasie) oraz w s¹siedztwie jednej z najwiêkszych
metropolii europejskich, jak¹ jest Berlin. Uczestnicy spotkali siê tu z Detlefem Franke, który
zaprezentowa³ i omówi³ dzia³alnoæ Centrum
Sztuki i Socjokultury, gdzie dzia³aj¹ liczne zespo³y taneczne, teatralne, muzyczne, a tak¿e
galeria plastyczna sztuki wspó³czesnej. Spotkanie by³o wielce pouczaj¹ce dla uczestników
Szko³y, którzy mieli okazjê zapoznaæ siê z ideami niemieckiej socjokultury i zakresem dzia³añ centrów socjokulturalnych.
Czwartkowy poranek rozpocz¹³ dr Bogus³aw Dziadzia wyst¹pieniem pt. Przyjemnoæ
i znudzenie w wychowaniu doros³ych przez media. Dr Dziadzia, charakteryzuj¹c rodzaje aktywnoci cz³owieka próbowa³ ukazaæ mo¿liwoæ ich
transpozycji na wiat mediów. Kluczowym dla
referenta by³o ukazanie, i¿ istniej¹ zasadniczo
dwa czynniki determinuj¹ce koniecznoæ ujmowania w myleniu o edukacji doros³ych kontekstu mediów: znudzenia i przyjemnoci. Zdaniem
autora, nale¿y pojmowaæ te elementy przede
wszystkim jako czynniki blokuj¹ce procesy edukacyjne, choæ z jednoczesnym wskazaniem na
potencja³, jaki z d¹¿noci do przyjemnoci i za-
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padania w znudzenie mo¿e wynikaæ dla efektywnego nauczania i wychowania. Bowiem jak
zosta³o powiedziane podczas wyst¹pienia, gdy
znudzenie i przyjemnoæ wydaj¹ siê zdobycz¹
cywilizacyjn¹ dostêpn¹ ka¿demu ( ) znacz¹cym jest jakoæ treci, jak¹ przys³uguj¹ce nam
to prawo wype³nimy.
Kolejnym punktem czwartkowego przedpo³udnia by³o wyst¹pienie Profesora Mieczys³awa Malewskiego z Dolnol¹skiej Szko³y Wy¿szej Edukacji TWP we Wroc³awiu. Profesor
Malewski, wytyczaj¹c trajektorie uczenia siê
i dzia³ania mówi³ o procesie poszukiwanie teorii uczenia siê doros³ych. Przechodzi³ od uczenia pojêciowego przez zmiany struktur poznawczych do teorii Uczenia siê Transformatywnego. Wskazywa³, i¿ kartezjañska luka pomiêdzy
wiatem a rozumem wype³niana jest przez w³aciw¹ metodologiê. Profesor Malewski mówi³
o tym, jak andragogika zrywa z internalizacj¹
(nauczania) na rzecz eksternalizacji (uczenia
siê), gdy¿ cz³owiek nie jest wobec wiata, ale
w wiecie. Znacz¹cym elementem wyst¹pienia
by³o równie¿ wyrane wskazanie, i¿ umieszczanie andragogiki w pedagogice jest nieporozumieniem, bli¿ej jej bowiem do psychologii,
socjologii czy nauk o kulturze.
Nastêpnie wyst¹pi³a dr Anna Fr¹ckowiak
ze Szko³y Wy¿szej im. P. W³odkowica w P³ocku z referatem pt: Andragogiczne przygotowanie nauczycieli szkó³ dla doros³ych. Referentka
przedstawi³a wyniki swoich badañ z lat 2004
2005, zebranych podczas pracy na kursach andragogicznych dla nauczycieli i dyrektorów
szkó³ dla doros³ych.
Kolejnym referentem by³ mgr Marcin Muszyñski z Uniwersytetu £ódzkiego w wyst¹pieniu: mieræ jako zjawisko uniwersalne. Autor
przedstawia³ fakt mierci jako zjawiska ca³o¿yciowego, permanentnego; samo ¿ycie za jako
nieustanny proces umierania i odradzania, jak
np: zapadanie i wychodzenie z choroby (w tym
nerwic, depresji etc.). Wskazywa³ na metaforykê mierci w kontekcie tego, co kulturowe,
symboliczne, fizyczne.
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Ostatni¹ prelegentk¹ czwartego przedpo³udnia VIII Letniej Szko³y M³odych Andragogów by³a mgr Magdalena Wnuk z Wy¿szej
Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Debiutuj¹ca w obradach Szko³y wiod³a
uczestników zielonogórskiego spotkania cie¿kami w¹tpliwoci rozumienia pojêcia doros³oæ.
Jej wyst¹pienie pt. W poszukiwaniu doros³oci
odnosi³o siê do przeprowadzonych badañ nad
pojmowaniem omawianego zjawiska, czy te¿
stanu opinii studentów w tym zakresie. Definiuj¹c doros³oæ jako fenomen, subiektywnie rozumiany stan, pojêcie, rolê, wiek, badania Magdaleny Wnuk wskazywa³y na potrzebê pojmowania doros³oci równie¿ w pryzmacie inteligencji emocjonalnej, sk¹din¹d tak bliskiej andragogice (dodajê to zdanie jako sprawozdawca Szko³y), kiedy mówi siê o definiowaniu osoby doros³ej jako jednostki odpowiedzialnej
w sensie uwewnêtrznionej powinnoci, a nie tylko unormowanej wiekiem etykiecie.
Nastêpnie Profesor Józef Kargul zaprosi³
uczestników Szko³y do gry symulacyjnej. Grupa zosta³a podzielona na zespo³y, których zadaniem by³o zredagowaæ pisemn¹ odpowied dla
autorów zwracaj¹cych siê do nich jako gremium
redakcyjnego czasopisma naukowego, z prob¹
o opublikowanie ich pracy. Informacja wraz
z uzasadnieniem by³a nastêpnie przedstawiana
na forum ca³ej Letniej Szko³y M³odych Andragogów. Zabawa pozwala³a uczestnikom poznaæ
podstawowe b³êdy, jakie pope³niane s¹ podczas
pisania tekstów naukowych. W aspekcie rozpoznawania tych¿e b³êdów podkreliæ nale¿y znacz¹c¹ rolê przywo³ywanego tu po wielokroæ
Profesora J. Kargula.
Czwartkowe spotkanie Szko³y wieñczy³o
wyst¹pienie mgr Magdaleny Czubak z Dolnol¹skiej Szko³y Wy¿szej Edukacji TWP we Wroc³awiu pt. Typy kultur organizacji jako miejsce
uczenia siê. Wyst¹pienie powiêcone by³o uwarunkowaniom spo³ecznym wewn¹trz organizacji jako organizmu okrelaj¹cego sposób i treæ
nauczania. Referentka wskazywa³a, i¿ cz³onkowie ucz¹ siê funkcjonowania w danej kulturze,
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 2/2006

ale te¿ j¹ determinuj¹. Mówi³a zatem o tym, co
w andragogice okrelane jest uczeniem sytuacyjnym. Powo³uj¹c siê na Cz. Sikorskiego wskaza³a na cztery typy kultur organizacji: dominacji, rywalizacji, wspó³dzia³ania i adaptacji.
Pi¹tek by³ ostatnim dniem Letniej Szko³y
M³odych Andragogów. Poranek rozpocz¹³ siê
spotkaniem autorskim z Prof. dr hab. Alicj¹
Kargulow¹. Wyst¹pienie dotyczy³o zmiany paradygmatu w poradnictwie andragogicznym.
Profesor zwraca³a uwagê, i¿ w starszych definicjach podkrelano dydaktyczny aspekt poradnictwa; obecnie za to, co okrelamy poradnictwem
winno byæ przyczynkiem do samopomocy. Profesor Kargulowa wskazywa³a na sytuacjê edukacyjn¹, jak¹ jest poradnictwo, jako dzia³alnoæ
realizowan¹ na poziomie profesjonalnym (zawodowy doradca np. w poradni) oraz na poziomie samorodnym, amatorskim, takim jakie niesie ¿ycie codzienne w domu, poci¹gu, sklepie etc.
Po ostatnim wyk³adzie autorskim wyst¹pi³a dr Alicja Czerkawska z Dolnol¹skiej Szko³y Wy¿szej Edukacji TWP we Wroc³awiu, mówi¹c o problemach oporu w sytuacji poradniczej u doradcy i osoby radz¹cej siê. Referentka
wskazywa³a, i¿ przyczynami oporu mog¹ byæ
czynniki wewnêtrzne i zewnêtrzne, co wiêcej
mog¹ one koegzystowaæ. Przejawami oporu radz¹cego siê jest, m.in.: milczenie, zmiana tematu, uwodzenie, podwa¿anie kompetencji, brak
zaanga¿owania, spónianie siê. Formami oporu
doradcy jest np.: wiêksze skupianie siê na sobie, ani¿eli na problemie radz¹cego siê, granie
emocjami, przesadna analitycznoæ. Prof. Kargul zwróci³ tu uwagê na potencjalnoæ oporu
wynikaj¹cego z konfliktu wartoci reprezentowanego przez doradcê i radz¹cego siê.
Kolejn¹ referentk¹ by³a dr Daria Zieliñska-Pêka³ z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która
omówi³a problem poradnictwa zaporedniczonego, realizowanego przez rodki masowej komunikacji jak radio, Internet czy telewizjê. Poradnictwo charakteryzowa³a jako: interakcjê
osobow¹, dzia³alnoæ zinstytucjonalizowan¹
oraz jako dzia³anie spo³eczne.
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Przedostatnie wyst¹pienie wyg³osi³a mgr
Joanna Minta z Dolnol¹skiej Szko³y Wy¿szej
Edukacji TWP we Wroc³awiu pt: Konstruowanie kariery przez pozornie doros³ych. Referentka koncentrowa³a siê na konstruowaniu kariery
zawodowej na etapie wczesnej doros³oci.
Wskazywa³a jednoczenie na nieokrelonoæ
pojêcia doros³oæ, brak jednoznacznych wyznaczników np. w kategorii wieku. Nastêpuj¹ca po wyst¹pieniu dyskusja doprowadzi³a do
prostego wniosku, i¿ wspó³czenie nast¹pi³o nieomal irracjonalne przewartociowanie, w którym dzieci nie chc¹ byæ dzieæmi, doroli doros³ymi, za starzy starymi.
Koñcow¹ prezentacjê wyg³osi³ mgr Marcin Szumigraj z Uniwersytetu Zielonogórskiego, podejmuj¹cy problematykê poradnictwa kariery. W wyniku przedstawionego referatu s³uchacze mogli dowiedzieæ siê, i¿ kobiety czêciej
od mê¿czyzn szukaj¹ pomocy, czêciej te¿ cechuj¹ siê sk³onnoci¹ do konformizmu, oczekuj¹c informacji, którym mo¿na siê podporz¹dkowaæ. Mê¿czyni za traktuj¹ korzystanie z us³ug
doradcy jako potencjaln¹ oznakê s³aboci, co
zdecydowanie utrudnia udzielanie im pomocy.
dr Bogus³aw Dziadzia

Zjednoczeni w ró¿norodnoci
United in diversity
Berlin, 30 maja1 czerwca 2006
W dniach 30 maja1 czerwca odby³a siê
w Berlinie konferencja Zjednoczeni w ró¿norodnoci. Organizatorem imprezy by³ Institut
für Interantionale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V (IIZ/
DVV  Instytut Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów Powszechnych). Konferencja mia³a charakter miêdzynarodowy. Reprezentowane by³y trzy kraje
 Niemcy, Francja i Polska. Tematyka spotkañ
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powiêcona by³a przysz³oci Unii Europejskiej.
Pytanie o jej przysz³oæ stawiane by³o przede
wszystkim w kontekcie odrzucenia przez obywateli Francji i Holandii w referendum projektu konstytucji Unii Europejskiej. W drugim dniu
konferencji (31 maja) odbywa³y siê warsztaty
powiêcone tematyce finansowania projektów
zwi¹zanych z edukacj¹ oraz organizacji zajêæ
o tematyce Unii Europejskiej w edukacji doros³ych.
Oficjalna uroczystoæ otwarcia konferencji mia³a miejsce 30 maja w Urzêdzie Prasy
i Informacji w Berlinie. Spotkanie zapocz¹tkowa³o przemówienie wstêpne prof. dr hab. Rity
Süssmuth  prezydent Niemieckiego Zwi¹zku
Ludowych Szkó³ Wy¿szych. Goci powitali tak¿e dr Gerhard Sabathil  Kierownik Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Niemczech
oraz Sekretarz Stanu  Ulrich Wilhelm, Rzecznik Rz¹du, Szef Urzêdu Prasy i Informacji. Nastêpnie mia³a miejsce dyskusja na podium pomiêdzy przedstawicielami Niemiec, Francji
i Polski.
Uczestnicy debaty próbowali wyjaniæ czy
kryzysowa sytuacja, w jakiej znajduje siê obecnie Unia Europejska (m.in. oddalenie siê perspektywy unii politycznej) jest efektem metody
ratyfikacji (tj. w g³osowaniu powszechnym),
nieudolnoci lokalnych polityków, czy mo¿e
wynika ona z rozwi¹zañ systemowych. ród³em
niechêci wobec postêpuj¹cego procesu integracji jest tak¿e nieskutecznoæ instytucji unijnych
w rozwi¹zywaniu problemów gospodarczych
i spo³ecznych czy sprzecznoci miêdzy interesami poszczególnych pañstw cz³onkowskich.
Podstawow¹ przyczyn¹ obecnego kryzysu
politycznego w Europie jest d³ugotrwa³a sytuacja niskiego wzrostu gospodarczego oraz utrzymuj¹cego siê bezrobocia. Na nastroje spo³eczne niew¹tpliwie negatywny wp³yw ma nieskutecznoæ dotychczasowych prób rozwi¹zania
tego problemu. Coraz wiêcej ekonomistów obwinia za tak¹ sytuacjê wprowadzenie wspólnej
europejskiej waluty, a tak¿e politykê Europejskiego Banku Centralnego w tym zakresie.
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Mocno krytykowane jest tak¿e pozwolenie na
okresowe przekraczanie kryteriów z Maastricht,
a w szczególnoci wymogu dotycz¹cego ograniczenia deficytu bud¿etowego do 3 proc. PKB,
w sytuacji przed³u¿aj¹cych siê trudnoci gospodarczych . Rozwi¹zañ obecnej sytuacji jest kilka: zmiana polityki makroekonomicznej EBD,
dalsze poluzowanie regu³ paktu stabilnoci
i wzrostu, skoncentrowanie wydatków Unii Europejskiej na pobudzenie gospodarki europejskiej albo te¿ rozpad systemu wspólnej waluty.
Ostatnia z wymienionych mo¿liwoci mog³aby
jednak podwa¿aæ celowoæ dalszej integracji.
Innym problemem, jaki ujawni³ siê, m.in.
podczas g³osowañ referendalnych we Francji
i Holandii, jest brak zaufania do lokalnych elit
politycznych. Politycy krajowi nie potrafi¹ b¹d
nie chc¹ skutecznie realizowaæ obietnic wyborczych i rozwi¹zywaæ nabrzmia³ych trudnoci
ekonomiczno-spo³ecznych. Tê nieskutecznoæ
widaæ równie¿ na poziomie Unii Europejskiej 
fiasko za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej oraz innych
programów europejskich, stymuluj¹cych zatrudnienie i rozwój gospodarki.
Przeszkod¹, stoj¹c¹ na drodze do dalszej
integracji jest te¿ niewystarczaj¹ca demokratyzacja instytucji unijnych, a tak¿e nadmierna biurokratyzacja funkcjonowania Unii. Badania Eurobarometru pokazuj¹, ¿e zaufanie spo³eczne do
instytucji UE systematycznie spada. Obywatele
maj¹ poczucie, ¿e sprawy jakimi zajmuje siê
Unia, s¹ odleg³e od problemów zwyk³ego cz³owieka. Uczestnicy debaty podkrelali rolê szko³y
i pozosta³ych instytucji kszta³cenia przez ca³e
¿ycie w kszta³towaniu obywatelskich postaw
mieszkañców Unii Europejskiej.
Przejawem kryzysu legitymizacji wobec
integracji europejskiej jest zmniejszaj¹ca siê frekwencja udzia³u w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, wreszcie fiasko referendów
w Holandii i Francji. Jak poda³a przedstawiciel
Departamentu Unii Europejskiej w polskim
Ministerstwie Spraw Zagranicznych  Urszula
Pa³³asz  zgodnie z wynikami przeprowadzonej
przez jedn¹ z polskich instytucji badaj¹cych
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opinie spo³eczne ankiety, w referendum dotycz¹cym konstytucji Unii Europejskiej nie zakreli³a wiêcej ni¿ po³owa pytanych Polaków.
Pañstwa europejskie nie umiej¹ pogodziæ
interesów narodowych z interesami Unii Europejskiej. Brakuje wspólnej politycznej wizji. Nie
ma ustalonego zakresu geograficznego przysz³ej
Unii Europejskiej. Niejasny jest status pozosta³ych krajów Europejskich. Jeden z rozmówców
zasugerowa³ wprowadzenie specjalnej formu³y
stowarzyszeniowej dla krajów otaczaj¹cych
Uniê Europejsk¹, powi¹zanej z mo¿liwoci¹
korzystania ze wspólnego rynku i pomocy na
cele rozwojowe.
Powa¿nym wyzwaniem jest podjêcie koordynacji polityk ekonomicznych Unii Europejskiej, a tak¿e bardziej zdecydowanego wsparcia z bud¿etu europejskiego rozwoju nowoczesnej gospodarki w UE. Trudno sobie wyobraziæ
postêpy integracji europejskiej bez zasadniczego zwiêkszenia skali bud¿etu unijnego, a tak¿e
stopniowej rezygnacji ze sk³adki krajów cz³onkowskich na rzecz wprowadzenia podatku europejskiego. Skuteczna polityka gospodarcza nie
mo¿e byæ prowadzona bez jednoczesnego
zwiêkszenia skali redystrybucji z unijnego bud¿etu. Jednoczenie trudno mówiæ o zwiêkszeniu zakresu polityk redystrybucyjnych bez zdecydowanego zwiêkszenia politycznej legitymizacji instytucji europejskich.
Po zakoñczeniu debaty uczestnicy konferencji mogli przys³uchiwaæ siê i ogl¹daæ przestawienie teatru akcji pt. Europa mit Methode, przygotowanego przez bezdomnych,
uczestnicz¹cych w projekcie IIZ/DVV. Aktorzyamatorzy zaprezentowali, w ciekawej formie licytacji, wartoci wyznawane i cenione przez
poszczególne kraje cz³onkowskie UE oraz pokazali ró¿nice, wystêpuj¹ce pomiêdzy nimi, które dla realizacji idei przywiecaj¹cej funkcjonowaniu Unii Europejskiej  przyjani i wspó³pracy  nie s¹ przeszkod¹, ale s¹ postrzegane
jako element wzbogacaj¹cy te stosunki.
W rodê, 31 maja, w hotelu Mercure Hotel
Berlin Tempelhof Airport rozpoczê³o siê uroczy-
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ste otwarcie drugiego dnia konferencji Zjednoczeni w ró¿norodnoci. Uczestników konferencji powita³a niemiecka koordynatorka konferencji, dr Beate Schmidt-Behlau. Przeprowadzono warsztaty:
 Europa z zabaw¹ i zaciekawieniem: plan
zabawy w (euro)politycznym kszta³ceniu;
 Krótkie metody prezentacji Unii Europejskiej;
 Projekt Europa  wymiana dobrych przyk³adów praktycznych projektów z obszaru
edukacji doros³ych;
 ...i nasta³a wiat³oæ: jakie europejskie programy wsparcia mo¿e wnieæ moja ludowa
szko³a wy¿sza. Na co muszê zwróciæ uwagê
we wniosku?;
 Migracje i integracja  tematy na przysz³oæ
Trójk¹ta Weimarskiego;
 Bezpieczeñstwo i identyfikacja  modu³y
dydaktyczne interkulturowej pracy kszta³ceniowej;
 Przestrzeñ dla Europy: z metod¹ Open Space ku lepszym wynikom przedsiêwziêæ;
 Europejskie programy finansowe  jak je
otrzymaæ? Co muszê zrobiæ?;
 Teatr wokó³ Europy  wprowadzenie
w pedagogiczne metody teatralne z bezdomnymi i m³odzie¿¹.
W ramach warsztatu pt. Europejskie programy finansowe  jak je otrzymaæ? Co muszê
zrobiæ? prowadzonych przez Genevieve St
Hubert, prezydent Federation Francaise Des
Maisons De LEurope, zaprezentowano najwa¿niejsze z punktu widzenia edukacji, programy
europejskie tj. Leonardo da Vinci, Socrates,
Tempus, M³odzie¿, Daphne II, Aktywne Obywatelstwo Europejskie. Omówiono cel poszczególnych programów, grupy docelowe, dzia³ania
dostêpne w ramach programu oraz warunki ubiegania siê o granty w ramach tych programów.
W drugiej czêci warsztatów przedstawione zosta³y planowane kwoty przeznaczone na finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej
na lata 20072013. Ostatni¹ godzinê trwania
warsztatów powiêcono wymianie dowiadczeñ,
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udzielaniu porad i wskazówek z zakresu projektów miêdzynarodowych pomiêdzy uczestnikami warsztatów.
Po zakoñczeniu zajêæ warsztatowych, mia³o miejsce posiedzenie plenarne, na którym prowadz¹cy warsztaty zaprezentowali sprawozdania z prac poszczególnych grup tematycznych.
Opracowanie:
Karolina Maleñczak

Uczyæ siê nowego  kszta³towaæ przysz³oæ
 ³¹czyæ ludzi,
To learn something new  to create
the future  to integrate people
Berlin, 45 maja 2006
Powy¿sze motto towarzyszy³o XII Kongresowi Niemieckich Uniwersytetów Powszechnych w dniach 45 maja 2006 r. w Berlinie. Na
uroczystoæ otwarcia przyby³, m.in. prezydent
RFN Horst Köhler.
Do Berlina zjecha³o 200 edukatorów ludzi
doros³ych z 67 krajów Europy, Azji, Afryki,
Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej. Ogó³em
w Kongresie uczestniczy³o oko³o 1500 osób.
Polskê reprezentowali przedstawiciele Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Instytutu Pedagogiki UMK w Toruniu i Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wie¿ycy.
W ramach Kongresu odby³o siê wiele seminariów i warsztatów z udzia³em wybitnych
ekspertów i zainteresowanych dan¹ problematyk¹ pracowników uniwersytetów powszechnych oraz innych instytucji edukacji doros³ych.
Bogactwo i ró¿norodnoæ tematyczna sesji da³y wiadectwo wszechstronnoci uniwersytetów powszechnych, przy czym na podkrelenie zas³uguje przypisanie przez organizatorów priorytetowego znaczenia kwestiom zwi¹zanym z równoci¹ szans spo³ecznych, dzia³aniami na rzecz zwiêkszenia i u³atwienia dostê-
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pu do ofert szerokim rzeszom spo³ecznym i podniesienia jakoci oferowanych us³ug edukacyjnych.
Przez wszelkie sesje przewija³a siê ponadto troska o jakoæ edukacji ustawicznej. Nie zabrak³o tak¿e refleksji na temat koncepcji i mo¿liwoci uczynienia z nauki zajêcia bardziej atrakcyjnego i ciekawego dla ucz¹cych siê obywateli. Eksperci wypowiadali siê na temat wspó³czesnych osi¹gniêæ nauki i technologii, które umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie efektywnoci oraz atrakcyjnoci procesów nauczania i uczenia siê.
Dokonuj¹c podsumowania Kongresu Ernst
Küchler, nadburmistrz Leverkusen i przewodnicz¹cy Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów
Powszechnych, powiedzia³: Ciê¿ko pracowa-
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limy na tym Kongresie i spotkalimy siê
z wielk¹ aprobat¹ dla koniecznoci promowania edukacji ca³o¿yciowej. Teraz my, praktycy,
bêdziemy czuwaæ, aby wzmo¿one wsparcie dla
uniwersytetów powszechnych, zapowiedziane
przez federacjê, kraje zwi¹zkowe i gminy, zosta³o wprowadzone w czyn.
Prezydent federalny prof. Horst Köhler
nazwa³ XII Kongres Uniwersytetów Powszechnych niezwykle istotnym wydarzeniem, które
w jego opinii przyczyni siê do wzrostu dynamiki edukacji doros³ych, nadal pozostaj¹cej najbardziej zaniedbanym sektorem systemu owiaty
i wychowania.
Opracowanie:
Ewa Przybylska
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