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Komentarz
Henryk BEDNARCZYK
O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom

O polskiej edukacji
Jeszcze przed wakacjami tak mocno nie do wiadczyli my europejskiego kryzysu. Cieszyli my si z dobrych wyników naszych gimnazjalistów w badaniach PISA (Programme for
International Student Assessment).
Wielkimi wydarzeniami by y: publikacja Raportu o stanie edukacji. Spo ecze stwo w drodze do wiedzy i Kongres Polskiej Edukacji – Jako edukacji powstaje w szkole.
Zamieszczamy krótki komentarz o kongresie. Instytut Bada Edukacyjnych przygotowa
okoliczno ciowe publikacje, a wiele materia ów zamieszczono na stronie www.kongres.
ibe.edu.pl. W kongresie uczestniczy o bardzo wielu nauczycieli, organizatorów edukacji
i raczej ma a reprezentacja rodowiska naukowego. Wobec trwaj cej dyskusji i kontrowersji
wobec planowanych zmian administrowania edukacj i edukacji w tematyce obrad plenarnych
i dyskusji panelowej podj to szereg problemów: prawo ka dego ucznia do sukcesu; wspomaganie szkó i nauczycieli w rozwoju; samorz dy na rzecz dzieci i rodziców; potrzeby rozwoju
kraju i rynku pracy; wiat nauki na rzecz edukacji; nowoczesne technologie; zosta liderem
w edukacji.
Potrzebna jest refleksja, dlaczego mimo tylu zewn trznych sprawdzianów i egzaminów jako kszta cenia, efekty kszta cenia s dalej mierne. Profesor Micha Fedorowicz zapowiedzia ,
e prowadzone badania cz stkowe winny znale odniesienie do ca o ciowego systemowego
widzenia problemów edukacji. Mimo naszych cz sto sprzecznych narzeka w tysi cach polskich
szkó , uczelni, innych instytucji edukacyjnych wprowadzanych jest szereg ciekawych innowacji,
wypracowuje si wiele dobrych do wiadcze . S usznie, to wielkie bogactwo powinno by analizowane, syntezowane i upowszechniane. Raport Kongresu w moim przekonaniu winien by
skonfrontowany ze strategi Europa 2020 i projektami: Perspektywa uczenia si w ci gu ca ego
ycia, a tak e powstaj c w Kancelarii Premiera Strategi rozwoju kapita u ludzkiego.
Raport i Kongres przygotowane zosta y przez Instytut Bada Edukacyjnych w Warszawie. Instytut realizuje dwa wielkie projekty systemowe: Badanie jako ci i efektywno ci edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego; Opracowanie za o e merytorycznych
i instytucjonalnych wdra ania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia si przez ca e ycie (Program Operacyjny Kapita Ludzki).
Jeszcze kilka uwag przed kongresem pedagogiki pracy. Generalnie nie zgadzam si z niskimi ocenami, p aczem nad stanem polskiego szkolnictwa zawodowego. My l , e w ostatnim
roku mo emy mówi o odradzaj cych si zasadniczych szko ach zawodowych i technikum.
W odró nieniu od szkolnictwa wy szego przystosowuj cego si do potrzeb rynku pracy i krajowych ram kwalifikacji szko y zawodowe ten etap maj ju za sob . Dopiero rozpoczynamy
dyskusj o e-podr cznikach, a ju w krajowych otwartych internetowych zasobach edukacji
znajduj si standardy kwalifikacji zawodowych, modu owe programy nauczania i 3438 elekEDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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tronicznych podr czników dla ucznia i tyle poradników dla nauczyciela. Zasoby te coraz
aktywniej wdra ane s do praktyki edukacyjnej w tysi cach szkó zawodowych.
Zamieszczamy artyku y profesorów Jerzego Stochmia ka i Franciszka Szloska jako sugestie problemów do przygotowania Kongresu Pedagogiki Pracy.
Tradycyjnie zamieszczamy cykl artyku ów z wynikami realizowanych projektów europejskich. Jednym z rozdzia ów jest przygotowany przez dr. Zbigniewa Kramka artyku i zbiór
komunikatów ogólnopolskiej internetowej konferencji studenckiej Pedagogika Pracy studia
przysz o ci w cyberprzestrzeni organizowanej tradycyjnie przez Wy sz Szko Pedagogiczn
ZNP w Warszawie. Materia y internetowej konferencji naukowej Pedagogika pracy – wobec
antynomii edukacji i rynku pracy (II) zamie cimy w nr 1/2012. Numer ten przygotujemy
uwzgl dniaj c nowe kryteria oceny publikacji i parametryzacji.
Serdecznie pozdrawiam

About the education in Poland
Only before the summer we haven’t experienced as much the European crisis. We have
enjoyed good results from our high school students in PISA (Programme for International
Student Assessment).
Great events were: publishing the report Report on the State of Education 2010. A society
on the road to knowledge and Congres on Education in Poland.
A short commentary about the Congress is placed in the journal. Institute for Educational
Research has prepared occasional publications and many of the materials can be found at:
www.kongres.ibe.edu.pl. The congress was attended by many teachers, organizers of education
and rather small representation of the scientific community. In the face of the ongoing debate
and controversy about the changes being planned in education administration and education in
the context of the topics of plenary session and panel discussion, a number of problems has
been undertaken: the right of each student for success; helping schools and teachers in the
development; councils for children and parents; a need to develop the country and the labor
market; world of science for education; modern technologies; to become a leader in education.
The report and Congress were prepared by Institute for Educational Research, Warsaw.
The institute is currently carrying out two huge system projects: Quality and effectiveness of
education - strengthening of institutional research capabilities Elaboration of terms of
reference for the implementation of the National Qualification Framework and the National
Qualification Register for lifelong learning.
And just a few remarks before the Congress of Work Pedagogy. Generally I do not agree
with low grades and lament for the state of Polish vocational education. I think that in the last
year we can talk about the renaissance of technical and vocational schools.
We publish the articles of Prof. Jerzy Stochmia ek and Prof. Franciszek Szlosek as the
suggestions for the problems to be tackled during the Congress of Work Pedagogy.
Traditionally, we present a series of articles with the results of the last European projects.
One of the chapter includes the article by dr. Zbigniew Kramek and a set of messages of the
all-Poland Internet student conference: Work pedagogy. Study of the future in cyberspace being
organized traditionally by Pedagogical High School, Teachers` Trade Union, Warsaw.
Materials from the Internet scientific conference Work pedagogy – towards the antinomy of
education and the labour market (II) will be published in No. 1/2012. This issue will be
prepared according to new criteria of publications` assessment and parameterization.
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Problemy edukacji ustawicznej
w Polsce i na wiecie

Jerzy STOCHMIA EK
Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego, Warszawa

Teoretyczne i metodologiczne aspekty
rozwoju pedagogiki pracy
Theoretical and methodological aspects of work
pedagogy development

S owa kluczowe: pedagogika pracy, badania naukowe, badania interdyscyplinarne, metodologia bada , naukoznawstwo.
Key words: work pedagogy, research, interdisciplinary research, research methodology,
science studies.
Abstract
At each stage of work pedagogy development, the theories concerning practice of
education in accordance with the views of dominating research and teaching centres of
the time have occurred. Currently it is difficult to overstate the enormous importance,
for stimulating the development of work pedagogy within its area of research, of the
scientific discussions being taken during the conferences and in numerous publications.
Phenomena and problems in the area of vocational education and work have, in connection
with their complex structure, the multidisciplinary character. For their description and
explanation may be useful knowledge in psychology, sociology, law, anthropology,
social policy, economics, sciences and management organization, human resources
management, demography.

W artykule skoncentruj uwag na dwóch podstawowych obszarach tematycznych. Przedstawi krótk refleksj nad rozwojem teorii oraz metodologii bada ,
a tak e nad wspó prac reprezentantów pedagogiki pracy z innymi dyscyplinami naukowymi.
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Rozwój refleksji nad naukowym statusem subdyscypliny
Powstawaniu i rozwojowi subdyscyplin pedagogicznych towarzysz próby
kszta towania swoistych dla nich, szczegó owych metodologii, których odr bno
bywa raczej wzgl dna, tak jak nie zawsze przekonuj ce s podzia y na odr bne subdyscypliny naukowe.
Wyst puj cy wspó cze nie proces organizacyjnego i aksjologicznego ró nicowania praktycznej dzia alno ci pedagogicznej sprzyja pojawianiu si pyta o to, co jeszcze jest, a co ju nie wchodzi w zakres zainteresowa pedagogiki pracy? Jakie zagadnienia i problemy badawcze s dyscyplinarnie prawomocne, a wi c godne analizowania, a jakie wykraczaj poza obszar pedagogiki pracy lub znajduj si na jej obrzeach? Jak zjawiska i problemy natury pedagogicznej wspó wyst puj ze zjawiskami
i problemami natury psychologicznej, prawnej, ekonomicznej czy medycznej? Jak
procesy przygotowania do pracy i jej wykonywania przebiegaj w obr bie rodziny,
instytucji kszta cenia zawodowego, zak adu pracy – w zakresie globalnym, lokalnym
czy indywidualnym?
Maj c na wzgl dzie refleksj teoretyczn , gdy za wa niejsze kryteria wyodr bniania dyscypliny naukowej uznamy: 1) wyra nie sprecyzowany i spo ecznie znacz cy przedmiot bada , 2) adekwatn do przedmiotu terminologi i nazewnictwo, 3) istnienie rozwini tych teorii naukowych, 4) swoist metodologi bada : procedury, metody, techniki, narz dzia, 5) system informacji naukowej, 6) uznan reprezentacj
instytucjonaln i personaln – to dojrza o metodologiczna pedagogiki pracy wydaje
si by jeszcze w wybranych obszarach otwarta.
Analizuj c bogat literatur z zakresu pedagogiki pracy warto odnotowa interesuj c dyskusj nad przedmiotem bada (por. m.in. W. Furmanek 2010; R. Gerlach
2010; S. Kaczor 2002; S.M. Kwiatkowski 2005, 2006; T. Nowacki 1978). W ród licznych w tków tej dyskusji od wielu lat znacz ce miejsce zajmuje problematyka edukacji w zak adzie pracy (por. m.in. S. Kaczor 1987; A. Radziewicz-Winnicki 1983;
E. Solarczyk-Ambrozik 1982, 1987; R. Tomaszewska-Lipiec 2010). Jednocze nie
zmiany w obszarze spo ecznym, gospodarczym i technologicznym powoduj modyfikacj obszarów badawczych pedagogiki pracy.
Celem poznania naukowego, zdaniem S. Nowaka (1985, s. 394) „jest nie tylko
formu owanie i uzasadnianie pojedynczych twierdze jednostkowych i ogólnych oraz
weryfikacja poszczególnych hipotez i przekszta canie niektórych z nich w uzasadnione prawa nauki, a nast pnie stosowanie zweryfikowanych ju praw do wyja niania
i przewidywania zjawisk, lecz tak e budowa i weryfikacja teorii. Warto zauwa y , e
teoriami Autor ten nazywa (tam e, s. 396–397) „pewne spójne systemy praw nauki
zintegrowanych wedle pewnej jednolitej zasady dla wyja niania i ewentualnego przewidywania zjawisk okre lonej kategorii”.
Je li przyjmiemy, e podstawowym celem poznania naukowego jest budowanie
teorii, to w naszym przypadku dotyczy to np. budowania zarysu teorii edukacji zawodowej. Teoria ta winna spe nia funkcje: deskryptywn , zwi zan z diagnozowaniem
badanej rzeczywisto ci; eksplanacyjn tycz c wyja niania zjawisk i problemów
opieki i wychowania opieku czego; predyktywn obejmuj c przewidywanie zjawisk

10

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2011

i dostarczanie danych dla prognoz oraz praktyczno-innowacyjn uwzgl dniaj c twórcze wdra anie wyników bada do praktyki. Do tego katalogu warto, jak s dz , doda
funkcj ewaluacyjn dotycz c oceny i warto ciowania zjawisk wyst puj cych
w zakresie kszta cenia i doskonalenia zawodowego.
Proces rozwojowy ka dego uk adu, a wi c tak e teorii, jest procesem strukturalizacji, przechodzenia od ni szego poziomu zorganizowania do wy szego, od mniejszej
do wi kszej systemowo ci wewn trznej. W toku systematyzacji wiedzy wy aniaj si
prawa, uogólnienia, idealizacje, wprowadzaj ce pewien rygor my lowy i badawczy
oraz jednocze nie okre laj ce zakres tego, co teoria na danym poziomie jej strukturalnego, teoretycznego rozwoju mo e przyj , a czego nie mo e zaakceptowa .
Na ka dym etapie rozwoju pedagogiki pracy wyst powa y swoiste koncepcje
lansowanych teorii dotycz cych praktyki wychowania zgodnie z pogl dami ówcze nie
dominuj cych o rodków naukowych i dydaktycznych. Równie obecnie trudno przeceni ogromne znaczenie, jakie dla stymulowania rozwoju pedagogiki pracy i prowadzonych w jej obszarze bada , maj dyskusje naukowe podejmowane na konferencjach i w licznych publikacjach.
Dla przyk adu w wykazie teorii z obszaru pedagogiki pracy w uj ciu systemowym Z. Wiatrowski (2010) umie ci : filozoficzno-humanistyczn teori pracy cz owieka, teori ca o yciowego rozwoju zawodowego, teori wychowania przez prac ,
do pracy i w procesie pracy, teori kszta cenia zawodowego, teori kwalifikacji
i kompetencji zawodowych, teori kszta cenia ustawicznego doros ych oraz teori
kariery zawodowej.
We wspó czesnej nauce osi ganie prawd i wszystko, co si pó niej z nimi czyni,
odbywa si najcz ciej w zespo ach, a je li w szczególnych przypadkach, w niektórych dyscyplinach naukowych, mamy do czynienia z „samotnymi owcami”, to i tak
ka de konkretne osi gni cie nabiera swojej mocy i wa no ci, a wi c faktycznie urzeczywistnia si w nauce, dopiero w toku jego prezentacji przed odpowiednim rodowiskiem. Mo na zaryzykowa twierdzenie (por. Ka uszy ski M. 1997, s. 13), e w „produkcji naukowej”, pomimo ca ego jej upodobnienia si do produkcji przemys owej,
znacznie wi ksz rol odgrywaj mi dzyludzkie relacje kszta tuj ce si we wspólnie
pracuj cych zespo ach, a tak e zachodz ce w rodowiskach zwi zanych z okre lon
dyscyplin czy z dan specjalno ci .
Do analizy problemowej sytuacji w obszarze edukacji zawodowej oraz pracy zwykle niezb dne s badania wieloczynnikowe uwzgl dniaj ce wyst powanie wielu zmiennych w zró nicowanym przedziale czasowym. W a nie czas jest niezwykle istotnym
atrybutem metody stosowanej w pracy naukowej czy te w pracach naukopodobnych
wykonywanych przez zespo y przygotowane do stosowania naukowej metodologii.
Spotykany w literaturze termin „szybkobie nej metodologii” high-speed methodology zosta wyprowadzony z terminu high-speed management – wyst puj cym
w teorii organizacji i zarz dzania. Poj cie „szybkobie nego zarz dzania” powsta o
w zwi zku z procesami decyzyjnymi zachodz cymi w organizacjach dzia aj cych
w szybko zmieniaj cym si otoczeniu. HSM wychodzi ze spostrze enia, e gdyby
du e struktury, dominuj ce we wspó czesnej gospodarce i w yciu zbiorowym, chciay w konwencjonalny sposób podejmowa decyzje, to zgin yby w szybko zmieniaj EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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cym si i silnie konkurencyjnym otoczeniu (Waszkiewicz J., 1997, s. 289). Z punktu
widzenia odkrywanej prawdy nie mo e by istotne, zdaniem J. Waszkiewicza, czy wyniki b dziemy mieli za tydzie , miesi c czy rok. Mo na nawet zaryzykowa stwierdzenie, e im d u ej trwa badanie, im jest dok adniejsze i bardziej wyczerpuj ce, tym ma
szanse bardziej zbli y si do idea u. I tak to – mniej wi cej – wygl da od rytualnej,
spo ecznej strony. Wszystko odbywa si wr cz lamazarnie. Nie tylko na wyniki pracuje
si d ugo, ale kiedy ju s gotowe, to innego rodzaju mitr ga dopiero si zaczyna. Praca
przed wydrukowaniem musi by porz dnie, na ogó kilkakrotnie zredagowana, potem
recenzuje j kilku uczonych, którzy dla lepszego „ucukrowania” przetrzymaj j w szufladach. Dochodzi cykl druku, rozpowszechnienia, powolnego wchodzenia wyników
w obieg. Jest tu wi c wmontowanych szereg elementów jakby celowo spowalniaj cych
bieg spraw. Odzwierciedla to pogl d, e co pr dko przysz o, ma niewielk warto .
Mo na wr cz zauwa y tendencj do nagradzania prac, które wprawdzie niewiele wnosz , ale zosta y wykonane bardzo mozolnie. Tymczasem pr dko nabra a du ego znaczenia wsz dzie, gdzie nauka styka si z praktyk yciow (tam e, s. 288–289).
Zarówno budowa teorii pedagogicznej, jak i podejmowanie decyzji praktycznych,
innowacyjnych – wymagaj posiadania danych, b d cych w mo liwie najwy szym
stopniu materia em prawdziwym. Wokó sprawy prawdziwo ci róde , sposobów
i granic poznania, a tak e wokó poj cia nauki i empirii tocz si od dawna liczne
spory. W naukach spo ecznych obserwujemy cieranie si pogl dów przedstawicieli
dwóch wielkich nurtów intelektualnych: neopozytywistycznego i humanistycznego.
Wydaje si jednak, e w pedagogice zachodzi nie tylko wzajemne cieranie ale i wzajemne przenikanie tez, pogl dów i idei, maj ce w ostatecznym wymiarze za cel zblianie si do prawdy o otaczaj cej rzeczywisto ci i funkcjonuj cych w niej jednostkach
ludzkich oraz ich zbiorowo ciach. Jawi si to zarówno na poziomie metanaukowych
rozwa a , jak i na terenie praktyki badawczej. Przenikanie ma miejsce zarówno
w ramach orientacji idiograficznej i nomotetycznej, jak te w ramach uj ilo ciowych
i jako ciowych; statycznych i dynamicznych.
Zwrot w metodologii bada pedagogicznych spowodowany jest tendencjami odchodzenia od tzw. danych „twardych” uzyskiwanych dzi ki metodom ilo ciowym na
rzecz metod jako ciowych dostarczaj cych tzw. danych „mi kkich”. Zw aszcza subiektywne prze ycia psychiczne, struktura osobowo ci i zachowanie si , zmienne
sytuacyjne s trudno wymierne a czasem wr cz nie nadaj si do analiz ilo ciowych.
W badaniach z zakresu edukacji zawodowej i pracy warto wi c rozwa y wi ksze
wykorzystanie dorobku antropologii, etnografii, fenomenologii i hermeneutyki. Jednak metody bada jako ciowych (np. metoda etnograficzna, hermeneutyka, studium
przypadku) maj swoje s abo ci, w ród których mo na wymieni subiektywizm, niski
poziom rygoru metodologicznego, opisow interpretacj zjawisk.
Jak si wydaje; wa ne miejsce w badaniach z zakresu edukacji zawodowej i pracy zajmowa mog metody biograficzne. Ich ró norodno przejawia si ju w sferze
terminologicznej – mamy wi c biografi i autobiografi , histori ycia, ró ne rodzaje
pog bionych wywiadów z wywiadem narracyjnym na czele, badanie cyklów ycia
itp. Obszary zastosowania metod biograficznych dotycz zw aszcza analizy indywidualnych losów, biegu ycia danej jednostki, cho to mo e by te jedynie pewien obszar ludzkiej aktywno ci na przyk ad dzia alno zawodowa czy ycie rodzinne.
12
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Wspó praca pedagogiki pracy z innymi dyscyplinami
Jak zauwa a P. Ole (2010, s. 41), obecnie w nauce obserwuje si dwa pozornie
rozbie ne trendy. Jednym jest w ska specjalizacja i tworzenie coraz bardziej wysublimowanych (sub)dyscyplin naukowych. Drugim – d enie do integracji wiedzy,
tworzenia syntez, uogólnie , uj ca o ciowych albo interdyscyplinarnego badania
z o onych problemów. I nie s to tendencje przeciwstawne, a raczej komplementarne.
Uczeni, zw aszcza w ramach nauk spo ecznych, ale bardzo mo liwe, e równie przyrodniczych i innych, odkrywaj c z o ono zjawisk coraz cz ciej dochodz do przekonania, e specjalistyczna wiedza z jednej dziedziny nie wystarcza, by je zg bi .
Poszukuj zatem rozwi za interdyscyplinarnych.
Zjawiska i problemy wyst puj ce w obszarze edukacji zawodowej i pracy maj ,
w zwi zku ze swoj z o on struktur , wielodyscyplinarny charakter. Do ich opisu
i wyja niania przydatna mo e si okaza wiedza z zakresu: psychologii, socjologii,
prawa, polityki spo ecznej, antropologii, ekonomii, nauk o organizacji i zarz dzaniu
(por. np. zarz dzanie zasobami ludzkimi), demografii. Nawet pobie na analiza tre ci
prac z zakresu pedagogiki pracy pokazuje zjawisko powi kszania w asnej „produkcji”,
ale tak e transferu, a dok adniej „importu” wiedzy z zakresu wymienionych dyscyplin.
Mo na te zaobserwowa , naturalne w swej istocie wykorzystanie dorobku innych
subdyscyplin pedagogicznych, jak np. teoria wychowania, dydaktyka, andragogika,
pedagogika porównawcza.
Szczególna wspó praca ma miejsce od wielu ju lat z przedstawicielami andragogiki (por. m.in. T. Aleksander 1986; A. Kargulowa 2005; M. Malewski 1986; A. Nizi ska,
E. Kurantowicz 2010; J. Nowak 1981; E. Solarczyk-Ambrozik 1982, 1987; J. Stochmiaek 1994). Liczne s te prace zawieraj ce tre ci nawi zuj ce do dorobku wielu subdyscyplin pedagogicznych (por. m.in. Z. Wiatrowski 2003; J. Stochmia ek 2002).
Do prze omu w nauce dochodzi, zdaniem B. liwerskiego (2008, s. 7), wówczas
gdy paradygmat aktualnie dominuj cy ust puje innemu, dot d funkcjonuj cemu na
uboczu, w mniej lub bardziej jawnej opozycji czy na peryferiach wiedzy. To za pomoc jednego z wielu ró nych za o e , czyli wzorców racjonalno ci pedagogicznej, moe by opisywana, wyja niana, interpretowana, rozumiana i projektowana rzeczywisto pedagogiczna i konstruowana teoria pedagogiczna.
Wiedza o wychowaniu i kszta ceniu jako ca o historycznie, spo ecznie i politycznie zmiennych podej badawczych, która od lat jest wieloparadygmatyczna, powstaje po cz ci w sposób kumulatywny, jak i dialogowy, ewolucyjny oraz i rewolucyjny. Rekonstruuj c po jakim czasie okre lone podej cie czy nurt pedagogiczny,
tworzymy wychowanie i kszta cenie w pewnym sensie na nowo, albowiem wpisujemy
w nie wspó czesny punkt widzenia, który mo e uwzgl dnia cz
minionej perspektywy poznawczej, ale zarazem przewarto ciowuje j przez now interpretacj . W obliczu ró nych metodologii bada komplementarnych, sprzecznych czy dialoguj cych ze
sob historyczna ci g o poznania wi e si zarazem z historyczn nieci g o ci .
Poszczególne szko y, doktryny, kierunki czy nurty wychowania s opisywane i interpretowane przez badaczy w sposób tak zró nicowany, e na ich warto rzutuje nie
tylko czytelna zasada prezentacji, ale i nieuchronnie z tym zwi zana arbitralno wy-
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boru i porz dkowania tre ci, selekcja teorii, ich opis i ocena. Nie powiod y si zapocz tkowane w XIX w. próby unifikacji nauk o wychowaniu (tam e, s. 7).
Wraz z przemianami paradygmatu w obr bie nauk pedagogicznych i nauk pokrewnych powstawa y nowe spojrzenia na problematyk teoriopoznawcz i metodologiczn w obr bie takich obszarów zjawisk, które bliskie s zainteresowaniom badawczym pedagogiki pracy, spo ecznej i specjalnej. S to dla przyk adu zjawiska: stresu
oraz wypalenia zawodowego, bezrobocia, niepe nosprawno ci, przemocy w zak adzie
pracy oraz instytucjach edukacji zawodowej. Wspólne obszary badawcze konstytuowane by mog przez konceptualizacj problemów metodologicznych, w wyniku
rozwi zania których generowana b dzie wiedza gotowa do aplikacji w ramach funkcjonuj cej rzeczywisto ci wyst puj cej w toku kszta cenia zawodowego i pracy.
Aktualnie mo liwy jest dost p do zasobów wielu bibliotek naukowych ca ego
wiata i coraz powszechniejsze staje si „umi dzynarodowienie” prowadzonych bada
oraz powstaj cych wyników. Wspó praca mi dzynarodowa w wielu subdyscyplinach
nauk spo ecznych wyzwala nowe projekty badawcze. Ma te obecnie miejsce instytucjonalizacja tej wspó pracy w ramach Unii Europejskiej, w czym m.in. znacz cy dorobek osi ga ITeE – PIB z Radomia.
Je li rozwa amy tutaj antynomie edukacji i rynku pracy, to rynek pracy mo na
analizowa jako miejsce spotkania popytu na prac (w postaci ofert zatrudnienia)
z poda pracy ze strony osób ch tnych do jej podj cia, posiadaj cych odpowiednie
kompetencje i kwalifikacje. Wraz z rynkiem pracy funkcjonuje te rynek dóbr i us ug
czy te rynek kapita u. I w a nie w ramach strategii integracji europejskiej analizowane s procesy dostosowawcze, np. w zakresie swobodnego przep ywu pracowników,
us ug czy te kapita u.
Dokonywanie przez nas charakterystyki rynku pracy ma w swej istocie charakter
z o ony, wieloczynnikowy. Gdy bowiem podejmujemy si opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych uwzgl dniaj cych wiadomo ci, umiej tno ci i cechy
psychofizyczne wymagane przy wykonywaniu zawodu – to dostrzegamy z jednej
strony standaryzacj kwalifikacji i zapewnienie jako ci funkcjonowania instytucji
edukacyjnych, ale te relacje mi dzy lokalnym i globalnym rynkiem pracy przy
uwzgl dnieniu np. zjawiska bezrobocia, biedy czy te niepe nosprawno ci wybranej
grupy pracowników lub kandydatów poszukuj cych pracy. Rozwa amy wi c kwestie
mo liwego rozwoju zawodowego, adaptacji spo eczno-zawodowej i dróg awansu
sprzyjaj cych w efekcie wspieraniu ycia rodzinnego.
W dyskusji nad poj ciem „dobra praca” zwi zane s zw aszcza zagadnienia: jako ci pracy, poziomu wynagrodze , ochrony praw pracowników, zapewnienia bezpiecze stwa i higieny w miejscu pracy oraz kszta towania polityki pracy przyjaznej rodzinie. Istotne s dzia ania podejmowane w celu umo liwienia pracownikom godzenia
ycia rodzinnego i zawodowego, tj. np. wyd u enie urlopów macierzy skich przys uguj cych na podstawie przepisów kodeksu pracy, wzmocnienie ochrony kobiety (odpowiednio m czyzny – ojca) powracaj cej po urlopie macierzy skim lub wychowawczym do pracy oraz zagwarantowanie dost pu do kszta cenia w czasie urlopu.
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Podsumowanie
Pedagogika pracy, posiadaj c bardzo znacz cy dorobek w obszarze konstruowania
podstaw teoretycznych i metodologicznych – wraz ze zmieniaj cymi si uwarunkowaniami spo eczno-gospodarczymi – staje wobec nowych wyzwa zwi zanych z wype nianiem wymienionych wcze niej kryteriów wyodr bniania dyscypliny naukowej. Przydatna w tych dzia aniach b dzie uznana reprezentacja instytucjonalna oraz personalna –
liczne grono pracowników naukowych uczelni i instytutów naukowo-badawczych.
Poza opisanymi ju obszarami warto wskaza te , dla przyk adu na potrzeb podj cia szerszej dyskusji na takie tematy, jak: kwestia migracji zarobkowej oraz integracji
migrantów i grup etnicznych; problem fikcyjnego samozatrudnienia oraz problem cz ci
bezrobotnych, pobieraj cych wiadczenia, którzy niech tnie poddaj si aktywizacji
zawodowej; podtrzymywanie zdolno ci do pracy ludzi starszych i niepe nosprawnych.
Jak si wydaje, pewne „zak ócenia w historii zatrudnienia” powoduj kryzysy
w edukacji ca o yciowej, co ma zwi zek z czwartym obszarem zainteresowa pedagogiki pracy poza kszta ceniem przedzawodowym, prozawodowym, zawodowym
i w a nie kszta ceniem ustawicznym doros ych. S dz , e warto intensyfikowa eksploracje badawcze wraz z pedagogami spo ecznymi i pedagogami specjalnymi. S to
znacz ce obszary – wykorzystane jeszcze w niewielkim stopniu.
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Pedagogika pracy w warunkach gospodarki
rynkowej1
Work pedagogy in the conditions
of the market economy

S owa kluczowe: work pedagogy, market economy, scientific theories.
Key words: pedagogika pracy, gospodarka rynkowa, teorie naukowe.
Abstract
In the article it was caused the analysis of the current state of the development of the
work pedagogy as a scientific discipline. Author presented history and authors of the
work pedagogy. 1972 is being regarded as the beginning of the new discipline.
Social-economic changes which took place in the end of 20th century caused the
publishing achievements of the work pedagogy in the past decade are impressive, but
many times contains statements and repeating not fully fitting in with today's reality.
First of all the theoretical bases of the work pedagogy should be deprogramme and
elaborate in the fundamental way. Handing over should be a main motive for such
action, that the role and meaning of the work pedagogy for the educational practice and
the economic life are much higher in market economy conditions than managed
centrally.

Troch historii
Formalne powo anie do ycia pedagogiki pracy przypada w Polsce na pocz tek
lat siedemdziesi tych minionego stulecia, a wi c na okres, w którym dominowa a
gospodarka centralnie sterowana.
W czasach realnego socjalizmu, w których praca konstytucyjnie uznana zosta a
za obowi zek spo eczny, a u wiadomienie jego wagi – za niezwykle po dany efekt
wychowawczy, systematycznie traci a swoj rang .
O znaczeniu pracy ludzkiej dla ycia narodu i funkcjonowania pa stwa mówi o
si wówczas bardzo cz sto i przy ka dej nadarzaj cej si okazji, o wiele cz ciej ni
by a po temu potrzeba. Praca sta a si g ówn kategori poj ciow j zyka propagandy,
a zatem kategori ideologiczn . W efekcie w odbiorze spo ecznym praca przestawa a
1

Artyku opublikowany w: Cz owiek obywatel pracownik na rynku pracy, pod red. Cz. Plewki H. Bednarczyka. Szczecin–Radom 2011, s. 12–16.
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pe ni rol warto ci uniwersalnej, a stawa a si coraz wyra niej narz dziem doktrynalnego nacisku.
W a nie w takich warunkach, w 1972 roku powsta a pedagogika pracy, której
twórcy pragn li przywróci pracy ludzkiej w a ciw miar i ukaza jej ponadczasow
warto .
Nie da o si jednak rozpocz tego procesu w ca kowitym oderwaniu od ówczesnych realiów kulturowych, ycia gospodarczego czy politycznego. Istniej cy w Polsce powojennej spo eczno-ekonomiczny model w niczym nie przypomina modelu,
w którym gospodarka rynkowa jest g ównym instrumentem ekonomicznej dzia alno ci
pa stwa.
Pedagogika pracy jako dyscyplina naukowa maj ca cis y zwi zek z yciem gospodarczym, z jego mechanizmami oraz techniczno-technologicznymi rozwi zaniami,
determinuj cymi wymagania kwalifikacyjne, by a w niema ym stopniu powi zana
z ówczesnymi realiami.
Je li zatem od lat dziewi dziesi tych poprzedniego stulecia zasadniczo zmieni
si w naszym kraju model ekonomiczny, je li w tym czasie dokona si skok technologiczny, a ponadto nast pi a weryfikacja systemu warto ci – to nale y na dyscyplin
naukow powsta w tamtych latach i rozwijaj c si w nieco odmiennej rzeczywistoci kulturowej, edukacyjnej i gospodarczej spojrze z dzisiejszej perspektywy.
Prób oceny obecnego stanu rozwoju pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej warto podejmowa nie tylko dlatego, e mamy dzisiaj zupe nie inne realia spoeczno-ekonomiczne ni w 1972 roku, ale równie dlatego, e:
• zbli a si 40-lecie istnienia pedagogiki pracy,
• zbli a si równie 100-lecie urodzin g ównego twórcy pedagogiki pracy –
Profesora Tadeusza Nowackiego,
• niektórzy pedagodzy podj li próby obni enia rangi pedagogiki pracy jako dyscypliny pedagogicznej,
• mamy do czynienia z niezwyk ym tempem przemian w technice i technologiach oraz procesach gospodarczych, z którymi pedagogika pracy jest ci le zwi zana
i za którymi winna skutecznie nad a ,
• rodowisko pedagogów pracy (zarówno rodowisko naukowe, jak i absolwentów studiów o specjalno ci pedagogika pracy lub specjalno ciach pokrewnych) znacznie si poszerzy o i s to g ównie osoby, które zosta y wyedukowane ju po wprowadzeniu w naszym kraju gospodarki rynkowej.

Nowe wyzwania
Podejmuj c zatem problematyk stanu rozwoju pedagogiki pracy w warunkach
gospodarki rynkowej, spójrzmy na t dyscyplin przez pryzmat przyjmowanych najcz ciej kryteriów naukowo ci danej dziedziny wiedzy. Do tych kryteriów najcz ciej
zalicza si :
1) precyzyjnie wyodr bniony i spo ecznie znacz cy przedmiot bada ,
2) logicznie spójny i merytorycznie doprecyzowany system poj ciowy,
3) metody badawcze, charakterystyczne g ównie dla tej dyscypliny.
18
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Dopiero powy sze kryteria – jak twierdzi Tadeusz Nowacki2 – pozwalaj odró ni dyscyplin naukow od subdyscypliny wyodr bnionej na skutek daleko posuni tej
specjalizacji. Wydaje si , e o rozwoju danej dyscypliny naukowej wiadczy równie
liczba i poziom publikacji oraz reprezentacja instytucjonalna i personalna.
Spogl daj c z 40-letniej perspektywy na sprecyzowany w formie ogólnej przedmiot bada , okre lany jako aspekty pedagogiczne relacji cz owiek–wychowanie–
praca, trzeba przyzna , e nie straci on wiele na aktualno ci. Zagadnienie wp ywu
pracy na cz owieka, na jego osobowo , zachowania i system warto ci oraz odwrotnie,
wp ywu cz owieka na czynno ci zwi zane z wykonywaniem pracy, wydaj si by
ponadczasowe, niemal obiektywne. Nie zak óca tej relacji i zwi zanych z ni prawid owo ci nawet obecna, wysoka dynamika zmian ekonomiczno-spo ecznych i kulturowych. Korekty wymaga jednak sama formu a j zykowa okre laj ca ogólny przedmiot bada pedagogiki pracy. Je li bowiem mówimy o relacji, w której zasadniczym
cz onem jest s owo wychowanie – to nie powinni my tego cz onu poprzedza terminem „pedagogiczne aspekty”, gdy jego tre jest zawarta w samym poj ciu wychowanie. Takie samo rozumowanie odnosi si do innego cz onu triady cz owiek–
wychowanie–praca, to jest do s owa cz owiek. Otó je li mówimy o procesie wychowania – to przecie rozumiemy go jako formowanie cz owieka. Zatem wychowanie
zawsze zwi zane jest z cz owiekiem. Podobne procesy w odniesieniu do wiata zwierz t okre lamy tresur , a w przypadku wiata ro lin – hodowl . Mo na wi c, z zachowaniem dotychczasowego znaczenia, ogóln formu przedmiotu pedagogiki pracy
sprowadzi do relacji: wychowanie–praca, gdy z tej relacji wida , i chodzi zarówno
o aspekty pedagogiczne, jak i o cz owieka.
Cz sto w ró nych opracowaniach i materia ach ród owych pedagogik pracy
okre la si jako dyscyplin pedagogiczn zajmuj c si relacj cz owiek–praca3. Takie
rozumienie ogólnego przedmiotu pedagogiki pracy nie odpowiada rzeczywistym obszarom i problemom zainteresowa tej dyscypliny. Dyscyplina ta nie zajmuje si bowiem procesem pracy, ale przygotowaniem cz owieka do pracy i wp ywem pracy na
niego, na jego osobowo . Jeszcze wiele innych argumentów, tutaj niewymienionych,
przemawia za sprowadzeniem ogólnej formu y przedmiotu bada tej dyscypliny do
stwierdzenia, i przedmiotem bada pedagogiki pracy s zagadnienia wynikaj ce
z relacji wychowanie–praca.

Przedmiot bada
W celu uszczegó owienia przedmiotu zainteresowa pedagogiki pracy wyodr bniono tak zwane dzia y oraz obszary bada tej e dyscypliny. Nawet z pobie nej analizy
zagadnie wchodz cych w zakres obszarów i dzia ów pedagogiki pracy wynika, e brak
tam jest wielu istotnych dla przygotowania cz owieka do pracy zawodowej – zagadnie ,
jak równie zagadnie zwi zanych z oddzia ywaniem pracy na samego cz owieka.

2
3

T. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, WSP ZNP. Warszawa 2004, s. 54.
W taki sposób przedmiot zainteresowa pedagogiki pracy okre laj W. Oko , Cz. Kupisiewicz, J. Kordaszewski, J. Sztumski, J. Kargul, a nawet sam g ówny twórca tej dyscypliny – T. Nowacki.

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011

19

Do brakuj cych obszarów zainteresowa pedagogiki pracy mo na w pierwszej
kolejno ci zaliczy :
1) Zagadnienie szko y wy szej, które – zw aszcza po uznaniu studiów I stopnia, zgodnie z Deklaracj Bolo sk , za studia zawodowe, maj ce da okre lone kwalifikacje – winny sta si jednym z podstawowych obszarów badawczych tej dyscypliny
pedagogicznej. Wy czenie terenu bada , gdzie przygotowuje si specjalistów w wielu wa nych spo ecznie zawodach (np. in ynier, lekarz, nauczyciel) wydaje si by
niezrozumia ym dzia aniem.
2) Zagadnienie zwi zane z pedagogicznymi funkcjami rodowiska pracy i samej pracy – w sytuacji, kiedy praca zawodowa sta a si podstawow warto ci , ale
tak e przymusem ekonomicznym.
3) Zagadnienie doradztwa zawodowego, które chocia ci le powi zane z niele rozpoznanymi przez pedagogik pracy problemami orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego – to do dzi funkcjonuj ce jako samoistny zbiór wiedzy, „niezagospodarowany” przez adn konkretn dyscyplin czy subdyscyplin naukow .
List wymienionych (brakuj cych) obszarów bada pedagogiki pracy mo na
jeszcze znacznie poszerzy , o czym pisze mi dzy innymi S. Kaczor4 oraz R. Gerlach5.
S tak e takie zagadnienia, które znalaz y si w polu zainteresowa tej dyscypliny, ale ich rozpoznawanie „zatrzyma o” si na pocz tkowych etapach. Chodzi g ównie
o problemy przydatno ci zawodowej nauczyciela form pozaszkolnych, zw aszcza
nauczyciela zajmuj cego si dokszta caniem i doskonaleniem zawodowym. Brak jest
równie kontynuacji rozwa a i bada nad struktur szkolnictwa zawodowego, sylwetk pedagoga pracy we wspó czesnych warunkach spo eczno-ekonomicznych, pedagogik zak adu pracy itd. Zagadnienie orientacji zawodowej podejmowane g ównie
przez S. Szajka i W. Rachalsk s opracowane w odniesieniu do innej rzeczywisto ci
spo eczno-ekonomicznej. Wreszcie z trudem w czona do pedagogiki pracy, problematyka rynku pracy nie znalaz a jeszcze adnego teoretycznego uzasadnienia, stanowi cego o zwi zkach z t dyscyplin . Nale y sobie w tym miejscu u wiadomi , e
rynek pracy, dla którego zwi zki z procesami kszta cenia, dokszta cania i doskonalenia zawodowego s oczywiste, w sposób naturalny wzmocni pedagogik pracy, nada
jej wspó czesny, praktyczny wymiar, spowodowa , e sta a si ona przedmiotem zainteresowa wielu zwyk ych ludzi.
Tak wi c nawet niezbyt pog biona analiza obszarów bada pedagogiki pracy
i wyników bada prowadzonych w tych obszarach wskazuje na istnienie powa nych
luk zagadnieniowych, które zosta y zaniechane lub pomini te.
Zatem, gdy rozwa amy zagadnienie obszaru bada pedagogiki pracy w funkcji
czasu, mo emy raczej mówi o regresie ni rozwoju.

4

S. Kaczor, O potrzebie bada obszarów pedagogiki pracy, [w:] Pedagogika pracy w kontek cie integracji europejskiej, pod red. Z. Wiatrowskiego, U. Jeruszki i H. Bednarczyka, Warszawa 2003, s. 40–47.
5
R. Gerlach, Nowe obszary bada w pedagogice pracy, [w:] Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, pod red. Z. Wiatrowskiego, W oc awek 2006, s. 115–124.
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Kilka spostrze e dotycz cych „naukowo ci”
Drugim kryterium „naukowo ci” jakiej dziedziny wiedzy jest opracowany i dostosowany do przedmiotu bada – system poj i twierdze .
Trzeba jednak przyzna , e system poj ciowy pedagogiki pracy zosta do szybko wyodr bniony i dookre lony. Wydaje si , e w a nie do precyzyjnie i szybko
zdefiniowana terminologia sta a si g ównym atutem pedagogiki pracy w walce
o miejsce w rodzinie nauk pedagogicznych. Przypomnijmy, e terminologia ta znalaz a swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach, a w szczególno ci w „Ma ym
s owniku pedagogiki pracy” (1976), w „S owniku pedagogiki pracy” (1986), w „Podr cznym s owniku nauczyciela kszta cenia zawodowego” (1997), w „Nowym s owniku pedagogiki pracy” (2000) oraz w „Leksykonie pedagogiki pracy” (2004), a tak e
w kolejnych wydaniach „Podstaw pedagogiki pracy”.
Ukazanie si tych kilku wa nych pozycji s ownikowych nie oznacza, e dyscyplina ta ma ju w pe ni ukszta towany i doprecyzowany system poj ciowy. Trzeba
bowiem pami ta , e zrodzi a si ona w odmiennych warunkach spo ecznych i politycznych, a przede wszystkim gospodarczych. Dla pedagogiki pracy, dyscypliny
w sposób naturalny powi zanej z yciem gospodarczym, oznacza to mi dzy innymi
konieczno zmodyfikowania systemu poj ciowego i przystosowania go do nowych
realiów edukacyjnych, ekonomicznych i kulturowych6.
fundamentalnych dla pedagogiki pracy terminów takich jak zawód, kwaliCz
fikacje zawodowe, kompetencje zawodowe, kszta cenie zawodowe, opis zawodu itd.
wymaga nowej interpretacji, w wyniku której opracowane zostan nowe formu y definicyjne. Przyk adowo w przypadku poj cia zawód ju od pewnego czasu rozstrzygni cia wymaga w tpliwo czy mamy do czynienia z zespo em czynno ci, czy te
zbiorem zada zawodowych. Je li zawód b dziemy traktowa jako zespó czynno ci –
to winien on by traktowany jako element „wn trza” cz owieka, je li jednak zawód
potraktujemy jako zbiór zada zawodowych – to mamy do czynienia z kategori zewn trzn wobec cz owieka.
Obecnie pojawi y si powa ne w tpliwo ci dotycz ce rozumienia tak fundamentalnego poj cia, jakim s kwalifikacje zawodowe. Jest to zwi zane z opracowaniem
Europejskich Ram Kwalifikacyjnych.
Wraz ze zmianami ca ego kontekstu edukacyjnego, ekonomicznego i kulturowego,
warunkuj cego istnienie i rozwój pedagogiki pracy, pojawi y si nowe systemy poj ciowe, w ród których jest wiele odnosz cych si bezpo rednio do pedagogiki pracy. Do
nich mo na zaliczy takie terminy, jak: kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy,
egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe, standard wymaga egzaminacyjnych,
e-learning, system online, e-edukacja, szko a wirtualna, zarz dzanie wiedz , technologie
informacyjne (IT), spo ecze stwo informacyjne (SI), spo ecze stwo wiedzy, gospodarka
oparta na wiedzy (GOW), multimedia, pakiet edukacyjny itd.
Z powy szych przyk adów (które mo na jeszcze d ugo mno y ) wida , jak dalece si gaj zmiany w procesach w istocie pozostaj cych w sferze zainteresowa peda6

F. Szlosek, System poj ciowy pedagogiki pracy, [w:] Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji
europejskiej i globalnej, pod red. Z. Wiatrowskiego, W oc awek 2006, s. 109–113.
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gogiki pracy, jak du a jest ich dynamika i g bia. Jednak terminy te nie zosta y w czone czy te zaadaptowane do systemu poj ciowego pedagogiki pracy, ba – nie zosta y one nawet zinterpretowane z punktu widzenia tej dyscypliny naukowej.
St d mo na przyj , i system poj ciowy pedagogiki pracy jest jej polem najbardziej zaniedbanym. Wymaga on dostosowania do nowych, zasadniczo odmiennych,
warunków spo eczno-ekonomicznych, technicznych i kulturowych.

Podsumowanie
Analiza przedstawionych powy ej faktów i ich interpretacja rodz pewn obaw ,
e wszystko, co mo na zaliczy do dorobku ostatnich lat pedagogiki pracy oparte jest
na fundamentach z innych realiów spo eczno-ekonomicznych i kulturowych, a to moe powodowa powolny spadek pozycji tej dyscypliny w rodzinie nauk pedagogicznych. Jest bowiem prawd , i dorobek publikacyjny pedagogiki pracy w minionym
dziesi cioleciu jest imponuj cy, ale niejednokrotnie zawiera twierdzenia i powtórzenia
nie w pe ni przystaj ce do dzisiejszej rzeczywisto ci.
St d, jak si wydaje, trzeba na nowo rozpocz dyskusj nad przedmiotem bada
i zainteresowa tej dyscypliny pedagogicznej, jej obszarów badawczych, systemu
poj ciowego oraz istoty procesu przygotowania wspó czesnego cz owieka do pracy
zawodowej. Przede wszystkim nale y w sposób zasadniczy przeorientowa i rozwin
podstawy teoretyczne pedagogiki pracy. G ównym motywem takich dzia a winno
by przekazanie, i rola i znaczenie pedagogiki pracy dla praktyki edukacyjnej i ycia
gospodarczego jest znacznie wy sza w warunkach gospodarki rynkowej ni zarz dzanej centralnie.
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Wychowanie doros ych we wspó czesnym
dyskursie pedagogicznym
Adult education in a modern pedagogical discourse
S owa kluczowe: wychowanie, wychowanie doros ych, dyskurs pedagogiczny.
Key words: education, adult education, pedagogical discourse.
Abstract
An issue of adult education causes a lot of controversies nowadays. Some pedagogues
underestimate or ignore that category advancing rather disputable arguments. Some researchers, mostly andragogists, consistently emphasize its importance and meaning for
human development, regardless its stage or phase. This article mentions some opinions
from modern pedagogical debates supporting the need of taking education into consideration in adults` development.

Wprowadzenie
Bogactwo wspó czesnego dyskursu pedagogicznego – je li odniesiemy si do
zarówno holistycznie, jak i przez pryzmat poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin
naukowych – jest niezaprzeczalne. Autorzy stosuj c rygory dyskursywnego my lenia,
regu y, schematy i strategie rozumowania podejmuj ró norodne problemy wyja niaj c i uzasadniaj c otaczaj c rzeczywisto . W ród tych problemów znacz ce miejsce
zajmuj te, które dotycz cz owieka doros ego, jego rozwoju sytuowanego w ró norakich kontekstach, w szczególno ci w szeroko pojmowanym kontek cie edukacyjnym.
Jednym za ze szczegó owych problemów w tym zakresie s kwestie wychowania
doros ych. W odniesieniu jednak do tej problematyki mo na by u y stwierdze Lecha Witkowskiego, który swego czasu zwróci uwag na zaniedbania czy zaniechania,
prze ytki i wyzwania ró nego typu spotykane w polskiej pedagogice. Autor wyró ni
w ród nich zaniechania: kategorialne, wobec tradycji obcej oraz wobec naszej rodzimej tradycji pedagogicznej [2001, s. 271]. Wydaje si , e w a nie zaniechanie kategorialne (odnosz ce si do kategorii wychowania doros ych) jest tu szczególnie widoczne. Warto wi c – doceniaj c mimo wszystko, a mo e wbrew wszystkiemu – znaczenie
wychowania doros ych przypomnie j i zaprezentowa istniej ce w tym wzgl dzie
pogl dy. Najbardziej radykalne mo na sprowadzi do zb dno ci kategorii.
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Wychowanie doros ych: zb dno

kategorii

U ywanie dzi zwrotu „wychowanie doros ych” mo e by potraktowane jako
rodzaj swoistej prowokacji intelektualnej. Przywykli my bowiem do tego, e wychowanie odnosi si g ównie do dzieci i m odzie y, i rzadko komu przychodzi jeszcze do
g owy, by termin ten odnosi równie do osób doros ych. Przyjmujemy za o enie, e
cz owiek doros y (niezale nie czy w okresie wczesnej, redniej czy pó nej doros o ci)
jest ju na tyle osobnikiem dojrza ym, ukszta towanym, i nie potrzebuje wychowania
(niezale nie od tego jak owo wychowanie jest rozumiane). Potrzebuj go osoby we
wcze niejszych stadiach i co do tego w tpliwo ci nie mamy, natomiast w przypadku
osób, których dotyczy niniejsze opracowanie – jak twierdzili niektórzy z autorów ju
w latach 90. (a wi c tu po prze omie transformacyjnym) – „przed u anie praktyk
wychowawczych poza pewien próg wiekowy i d enie do wychowywania ludzi doros ych wydaje si nie do pogodzenia z autentyczn demokracj ” [Szko ut, 1995, s. 48].
Dobitnie wyra a a to te Hannah Arendt, podkre laj c, e: „ktokolwiek zamierza wychowywa doros ych, chce w istocie by ich kuratorem i nie dopuszcza ich do dzia alno ci politycznej” [1994, s. 112–113].
Oczywi cie mo na dyskutowa z pogl dami cytowanych autorów, bowiem demokracja nierozerwalnie wi e si z jednej strony z tworzeniem warunków do pe nego rozwoju cz owieka, z drugiej za jest p aszczyzn legitymizacji dzia a wspieraj cych ów rozwój na miar potrzeb i mo liwo ci uczestników struktur i instytucji demokratycznego pa stwa, w tym struktur politycznych. A zatem przed u anie praktyk
wychowawczych w rozumieniu wspomagaj cych, wspieraj cych rozwój poza „pewien
próg wiekowy” nie zaprzecza ani istocie demokracji, ani te nie jest niezgodne z jej
podstawowymi zasadami, ani te nie wyklucza wszystkich ch tnych z udzia u w ró nych przejawach aktywno ci obywatelskiej, w tym politycznej. Tego typu wypowiedzi nie sprzyja y jednak podejmowaniu problematyki wychowania doros ych w dyskursie pedagogicznym czy te publicznym. Wyrazem tego jest cho by brak opracowa po wi conych tej problematyce.
Pró no ich dzi szuka w obszarze np. teorii wychowania – dziedzinie, która
przecie w szczególno ci zajmuje si problematyk wychowania. W adnym z istniej cych podr czników do teorii wychowania ostatnich lat (ale tak e tych wcze niejszych) nie by a i nie jest nadal podejmowana problematyka wychowania doros ych1.
Zarówno ci z autorów, którzy podejmuj zagadnienia wychowania w wymiarze teoretycznym, jak i ci, dla których stanowi ono przejaw praktyki spo ecznej, koncentruj
si g ównie na dzieciach i m odzie y jako podstawowym obiekcie nie tylko bada , ale
przede wszystkim dzia a /oddzia ywa /relacji wychowawczych, zapominaj c o tym,
e – tak jak twierdzi kiedy John Dewey – „rzeczywiste wychowanie nast puje po
opuszczeniu szko y i nie ma powodu, dla którego by mia o by przerwane przed
1

Zob. np. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008; M. obocki, Teoria wychowania
w zarysie, Kraków 2003, 2008; E. Kubiak-Szymborska, D. Zaj c, Podstawowe problemy teorii wychowania. Kontekst wspó czesnych przemian, Bydgoszcz 2006; B. liwerski, Wspó czesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005; E. Kubiak-Szymborska, D. Zaj c, Wokó podstawowych zagadnie teorii wychowania, Bydgoszcz 2002; J. Górniewicz, Teoria wychowania (wybrane problemy), Toru -Olsztyn, 1996.
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mierci ” [Wojciechowski, 1973, s. 51]. Oczywi cie to rzeczywiste wychowanie odbywa si dzi tak e w „murach szko y”, czy w czasie trwania edukacji, ale istotne jest
tu zwrócenie uwagi na potrzeb odniesienia go tak e do osób wychodz cych poza ni .
Publikacji po wi conych omawianemu zagadnieniu pró no te szuka w rozwaaniach andragogicznych, które przecie koncentruj si na cz owieku doros ym
i procesach jego rozwoju. W nich pojawiaj si nawet niezwykle krytyczne, by nie
powiedzie niepochlebne opinie akcentuj ce fakt, i poruszanie dzi kwestii tego czy
ludzi doros ych trzeba i mo na wychowywa , ma charakter wy cznie archiwalny
[Malewski, 2010, s. 12] lub te zaliczaj ce traktowanie doros ego cz owieka jako
ucznia i wychowanka do jednego z mitów czy stereotypów, które pokutuj w polskiej
andragogice. Twierdzi tak np. Józef Kargul, pisz c, e takie „postrzeganie jest wyrazem podtrzymywania behawiorystycznej koncepcji cz owieka, w której traktowany
jest jako zewn trzsterowny osobnik, reaguj cy w okre lony sposób na bod ce. Owe
reakcje, opisane niegdy przez psychologów-behawiorystów, ugruntowuj przekonanie, e je li chcemy zmienia , a przede wszystkim przystosowa spo ecznie doros ego
cz owieka, nie tylko trzeba go naucza /y , ale i wychowa /ywa ” [2010, s. 33].
Wspomniany autor próbuj c wesprze si argumentacji istnienia tego mitu podkrela, e w wielu tekstach autorstwa badaczy zachodnich dotycz cych uczenia si cz owieka doros ego jest podkre lane zdanie: „cz owiek doros y nawet je li lubi si uczy ,
nie lubi by nauczany, a poj cie <wychowanie> jest nacechowane negatywnie – nie
polega bowiem na wspieraniu rozwoju i socjalizacji, ale na podporz dkowywaniu
i dopasowywaniu” [tam e].
Oczywi cie nie sposób nie dostrzec tu zbyt w skiego i rzeczywi cie behawiorystycznego podej cia do wychowania oraz przerysowania nieco sytuacji cz owieka
doros ego. Do dawno ju bowiem pojawi y si alternatywne wobec tak pojmowanego wychowania koncepcje, w my l których staje si ono w a nie wspieraniem
i wspomaganiem rozwoju, wprowadzaniem w ycie warto ciowe, pomoc w: asymilacji kulturowej, emancypacji czy te w kszta towaniu to samo ci [Callo, 2006], a nie
zewn trznym, intencjonalnym oddzia ywaniem na osobowo cz owieka celem jej
zmiany lub przystosowania. To ostatnie rozumienie poddano przecie krytyce przede
wszystkim z uwagi na manipulacyjny, instrumentalny stosunek do wychowanka marginalizuj cy jego autonomi i podmiotowo , i nie mia o znaczenia czy wychowankiem tym by o dziecko, czy cz owiek doros y.
Potwierdzeniem faktu braku wspó czesnych opracowa po wi conych problematyce wychowania doros ych mo e by tak e przegl d zasobów leksykalnych i s ownikowych. Na przyk ad w Leksykonie PWN. Pedagogika, znajdujemy tylko wzmiank ,
e ze wzgl du na wiek osoby wychowywanej wyró nia si m.in. wychowanie doros ych [Milerski, liwerski (red.), 2000, s. 274], a has a nie ma ani w Nowym s owniku
pedagogicznym [Oko , 2007], ani w Nowym s owniku pedagogiki pracy [Nowacki,
Korabiowska-Nowacka, Baraniak, 2000], ani te w Leksykonie pedagogiki pracy
[Nowacki, 2004]. Zbli one rezultaty otrzymujemy przegl daj c zasoby Biblioteki
Narodowej. Pod tym has em przedmiotowym widnieje wprawdzie 28 pozycji ksi kowych, ale s one g ównie z lat 60., 70. i 80., niektóre z lat 90. i jedna praca z roku
2008. W tej ostatniej autor wskazuje, e w nielicznych publikacjach (przede wszystEDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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kim andragogicznych) „pojawiaj si pojedyncze rozprawy, g ównie dotycz ce w sko
ujmowanej praktyki wychowawczej. W innych za prezentuje si ogólne za o enia
teorii wychowania doros ych. Jeszcze w innych wychowanie doros ych jest ujmowane
z punktu widzenia przebrzmia ej ju pedagogiki socjalistycznej” [Tomi o, 2008, s. 7].
Uwzgl dniaj c zatem dorobek wspó czesnych pedagogów, teoretyków wychowania czy te andragogów nie sposób odmówi racji Mieczys awowi Malewskiemu
w jego stwierdzeniu dotycz cym „archiwalno ci” problematyki wychowania doros ych. Czy jednak brak aktualnych publikacji dotycz cych tej problematyki jest równoznaczny z tym, e jest ona „archiwalna” lub e nie istnieje? e wychowanie cho
ró nie definiowane j zykowo – „jako pewien rodzaj ludzkiego dzia ania, jako proces
wywo ywania zmian osobowo ciowych, jako swoistego rodzaju interakcje spo eczne,
jako procesy wywierania wp ywu, jako swoisty przebieg procesów uczenia si , jako
przebieg procesów socjalizacyjnych lub enkulturacyjnych, jako proces przekazywania
spo ecznego do wiadczenia, proces dorastania do zada , kierowania rozwojem, itp.”
[Muszy ski, 2008, s. 25] – sko czy o si wraz z przej ciem cz owieka ze stadium poprzedzaj cego doros o do doros o ci? Czy mo e jest tak, e nie podejmuj c problematyki wychowania doros ych i kieruj c si zasad fa szywego irenizmu staramy si wykreowa tez o jego nieistnieniu (czyli wyra amy zgod na to, e je li o czym nie mówimy, to znaczy, e tego (nie ma), czy mo e odwrotnie – przyjmuj c a priori tez o braku mo liwo ci/potrzeby wychowywania doros ych, nie podnosimy jej w dyskursie pedagogicznym, w tym w andragogicznym? Tak czy inaczej dochodzimy do tego samego:
wychowanie doros ych to zb dna kategoria, to kategoria archiwalna, to prze ytek, jeden
z mitów pokutuj cych w andragogice. Czy rzeczywi cie?

Wychowanie doros ych: mo e jednak niezb dno ?
Wskazuj c na niedostatki w zakresie podejmowania wspó cze nie problematyki
wychowania doros ych warto jednak dostrzec tak e próby zarysowania jej przez tych
nielicznych autorów, którzy nie bacz c na dyskusyjno kwestii konsekwentnie j
podejmowali i podejmuj w swoich rozwa aniach, odwo uj c si m.in. do znacz cych
swego czasu prac autorstwa np. Kazimierza Wojciechowskiego [1966, 1973]. Trudno
dzi , z perspektywy lat i dokonuj cych si przemian w ró nych dziedzinach rzeczywisto ci, w tym w nauce, akceptowa bez zastrze e wyra ane wtedy pogl dy na istot
wychowania, jego cele i zadania, stosowane formy i metody czy na mo liwo ci i potrzeby wychowywania doros ych, ale warto czerpa z nich inspiracje, szczególnie je li
we miemy pod uwag kwestie wówczas poruszane i sytuowane w kontek cie wychowania, a aktualne do dzi , jak np. przestrzegania prawa, aktywno ci jednostkowej
i spo ecznej, odpowiedzialno ci czy wdra ania do samowychowania.
Warto te wskaza na konsekwencj w prezentowaniu problematyki wychowania
doros ych przez Tadeusza Aleksandra, który zarysowa jego ca o ciowe uj cie m.in.
w opracowanym ha le encyklopedycznym [2008, s. 348–360]. Mo na dyskutowa
z autorem w kwestii pojmowania tego wychowania jako wiadomie organizowanego
procesu maj cego „na celu wywo anie zmian w osobowo ci cz owieka (…) intencjonalne tworzenie okre lonych, odpowiednich do za o onych zada , sytuacji wychowaw-
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czych w celu oddzia ywania na osobowo oraz kierowanie bod cami wp ywaj cymi na
jego dalszy rozwój” [tam e, s. 348], bowiem by aby to zgoda na zbyt w skie i behawiorystyczne jego ujmowanie (o czym wspominano wcze niej), ale trudno nie zgodzi si
z innymi podj tymi kwestiami. Nale y do nich np. zagadnienie konieczno ci wychowania doros ych. T. Aleksander pisze: „Za konieczno ci i obligatoryjno ci wychowania
doros ych przemawia swoisty wymóg efektywnego nad ania za wspó czesnymi, coraz
bardziej z o onymi, zjawiskami cywilizacji. By upora si z nowo ci , cz owiek wspó czesny musi permanentnie rozwija si fizycznie, umys owo, moralnie i spo ecznie,
politechnicznie oraz pod wzgl dem estetycznym” [tam e, s. 349–350].
Trudno nie zgodzi si z tak pojmowanym wymogiem, je li mamy wiadomo
wyzwa tera niejszo ci i przysz o ci, przed którymi staje ka dy cz owiek, nie tylko
doros y, ka dego dnia. W rozwa aniach nad wychowaniem wskazuje si owe wyzwania jako znacz cy argument przemawiaj cy za potrzeb /konieczno ci wychowywania
cz owieka w ogóle, w tym doros ego, niezale nie od tego czy b dziemy je postrzega
w kategoriach szans czy zagro e , zdania tu bowiem s podzielone mi dzy zwolenników i przeciwników np. globalizuj cego si wiata, spo ecze stwa informacyjnego,
duchowo ci i materialno ci, „totalnej macierzy” (tradycji) i nowoczesno ci itp. Dla
jednych konieczno ta b dzie wynika bardziej z zagro e dotycz cych ludzko ci
zwi zanych z antropopresj na Ziemi (wychowanie ma na celu „przed u enie przysz o ci cz owieka na Ziemi” [Pikus, 1998]), dla innych z troski o cz owieka i jego
rozwój, bowiem „cz owiek coraz bardziej zanika, staje si jednostk statystyczn , jego
niepowtarzalno rozprasza si i ginie w masie” [Janion, 2001, s. 18], dla jeszcze innych wychowanie jest potrzebne, by nauczy ludzi rozpoznawa przysz o i j interpretowa , bo „ci, którzy pragn poradzi sobie z zawi o ci okresu zawieszenia
i uprzedzi rozwój nowej ery, b d mieli przewag nad tymi, którzy tkwi w przesz oci” [Naisbitt, 1997, s. 297]. Dla innych jeszcze to w a ciwo ci wspó czesnego spo ecze stwa, w którym wspó zale no i wspó dzia anie stanowi integralne sk adniki
wspó istnienia, rodz potrzeb wychowania, poniewa musimy „nauczy si szanowa
to, co inne, i tego, kto inny”, musimy nauczy si „ y z innym, y dla kogo drugiego” [Gadamer, 1992, s. 21].
Trudno te nie zgodzi si z T. Aleksandrem w kwestii funkcji, jakie przypisuje on
wychowaniu doros ych wyró niaj c np. funkcj stymuluj c (pobudzaj c ), tzn. inicjuj c i przy pieszaj c rozwój osobowo ci, adaptacyjn zwi zan ze skutecznym przystosowywaniem „cz owieka do ycia we wspó czesnej, dynamicznie rozwijaj cej si
cywilizacji”, kompensacyjno-korekcyjn , w my l której wychowanie pomaga wyrównywa deficyty rozwojowe i dostarcza okazji do podejmowania nowych form aktywnoci, a tak e funkcj wdra ania do samowychowania [Aleksander, 2008, s. 357–358].
Ka da z funkcji jest wa na, ale w szczególno ci warto zaakcentowa funkcj stymulatora rozwoju. To wychowaniu w rozumieniu np. kierowania (wspó kierowania)
rozwojem cz owieka przypisuje si rol istotnego czynnika przy pieszaj cego ów rozwój, niezb dnego dla jego ukierunkowania i podporz dkowania pewnej perspektywicznej wizji ycia. Konieczno wychowania wynika te z faktu, i rozwój cz owieka przebiega w sytuacjach i warunkach stwarzaj cych ró norakie zagro enia (tkwi one poniek d w strukturze samego procesu rozwoju i nie maj tylko wymiaru zewn trznego),
EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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a wychowanie tworzy swoist przestrze profilaktyczno-ochronn dla tego rozwoju. To
wychowanie – jak twierdz autorzy wskazuj cy na wspó czesne ideologie wychowania
– tworzy warunki pe nego, harmonijnego rozwoju cz owieka poprzez m.in. wyzwalanie
go, uwalnianie od istniej cych ram i ogranicze , rozwija jego zainteresowania i rozbudza ciekawo , czy te podtrzymuje naturalne interakcje ze rodowiskiem i spo ecze stwem, aktywnie stymuluj c rozwój (w rozumieniu post pu, osi gania kolejnych wy szych stadiów), dostarczaj c do wiadcze w zakresie rozwi zywania autentycznych
problemów i konfliktów [Kubiak-Szymborska, 2006, s. 98].
Warto tak e zaakcentowa funkcj wdra ania do samowychowania. Nabiera ona
szczególnego znaczenia w optyce idei ca o yciowego uczenia si osób doros ych i ich
w a ciwo ci. Idea ta, b d ca sk adow koncepcji ucz cego si spo ecze stwa – jak
stwierdza M. Malewski – pojawi a si z pocz tkiem lat 90. minionego wieku i sta a si
centraln ide edukacyjn . Zast pi a – zdaniem autora – koncepcj kszta cenia ustawicznego, która poczynaj c od lat 80. zacz a powoli odchodzi w zapomnienie. Autor wskazuje na dwie g ówne tendencje idei ca o yciowego uczenia si : pierwsz jest
przeniesienie punktu ci ko ci z „instytucji edukacyjnych (nauczanie) na ucz ce si
jednostki i spo eczno ci lokalne (uczenie si )”, drug rezygnacja z „profesjonalnej
wiedzy naukowej na rzecz potocznego do wiadczenia, które obecne jest w codziennych interakcjach konstytuuj cych wiaty ycia ludzi” [Malewski, 2010, s. 47]. Tendencje te – jak si wydaje – bliskie s (cho nie to same) wyodr bnionemu przez Duccio Demetrio trzeciemu makropoziomowi relacji mi dzy edukacj a doros ym yciem,
czyli edukacji w wieku doros ym. Poziom ten, który autor okre la jako fenomenologiczny i egzystencjalny, obejmuje „zró nicowany zakres okazji, podczas których
podmiot (…) uczy si od ycia, w szczególno ci w asnego. Przychodzi bowiem moment, kiedy cz owiek, by realizowa swe najbardziej intymne potrzeby: emocjonalne,
intelektualne, poznawcze, religijne czy duchowe, uczy si ju nie tylko od wiata,
który go otacza, lecz od siebie samego” [Demetrio, 2006, s. 116].
Mo na by przyj , i owo przesuni cie punktu ci ko ci z nauczania doros ych
na ich uczenie si , na uczenie si od ycia, na aktywno znajduj c swój wyraz tak
w sytuacjach osobistych, zawodowych, jak i w dzia alno ci publicznej, to równoczenie przej cie od wychowania do wychowywania si (samowychowywania). To w anie wychowanie i wychowywanie si powinno wesprze cz owieka doros ego w budowaniu proedukacyjnych postaw uczestnika ca o yciowego procesu uczenia si . To
w a nie te procesy powinny pomóc cz owiekowi budowa proedukacyjne postawy
obejmuj ce: „proaktywno – ucz cy si sami okre laj kierunki poszukiwa najlepszego rozwi zania problemu i sprawuj nad nim pe n kontrol ; refleksyjny krytycyzm – ucz cy si s krytyczni wobec uznanych wzorów rozwi zywania problemów
danego typu oraz ukszta towanych na ich podstawie w asnych przes dze , przedrozumie i warto ci; kreatywno – ucz cy si s zdolni analizowa problem z punktu
widzenia innych uczestników sytuacji i odmiennych warto ci” [Malewski, 2010,
s. 59]. Taka postawa to nie tylko nabywanie wiedzy, umiej tno ci czy sprawno ci, ale
tak e, a mo e przede wszystkim wiadomo uczenia si [Semków, 2010, s. 79] tego,
na czym ono polega, ku czemu zmierza i jak jest istotne w yciu cz owieka, w ca o yciowym procesie jego stawania si kim i jakim . To wiadomo siebie jako podmio-
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tu ucz cego si – sprawczego i odpowiedzialnego za w asny rozwój, ale tak e za rozwój otaczaj cego wiata, w tym innych osób. Ten podmiot ucz cy si przez ca e ycie
„mo e by cz owiekiem wykszta conym lub nie. To sprawa drugorz dna. To, co jest
dla niego charakterystyczne, to pedagogia samokontroli i autodyscypliny” [Malewski,
2010, s. 206].
Jednak proedukacyjne postawy nie bior si znik d. Budowanie postawy gotowoci do uczenia si trwa do d ugo. Jak zauwa a D. Demetrio „przez lata pracy i budowania karier (zawodowych, rodzicielskich, publicznych itp.), a tak e pó niej, po
wst pieniu w ostatni faz doros o ci (…) jednostki ucz si akceptowa swój los,
widz c w nim nie tyle utrudnienia, ile mo liwo ci. Tak wi c staje si on okazj do
refleksji nad sob , bilansu swojego ycia, rozwa a nad tym, kim si jest i kim si
mog o zosta , w tej grze wyborów i zobowi za , decyzji i akceptacji” [2006, s. 119].
Ten uk ad procesów ci g ych, regularnych czy okazjonalnych staje si cennym ród em autodeterminacji.
Podobnie jest ze stawaniem si podmiotem. Cz owiek nie staje si nim – w my l
filozoficznych koncepcji umiarkowanego determinizmu [Lipiec, 1997, s. 16] – na
mocy mianowania, powo ania, uznania i rozpoznania przez kogokolwiek i „na skutek
czyichkolwiek, niechby najbardziej yczliwych aktów subiektywnej kreacji transcendentalnej” [tam e, s. 68]. Podmiotem jest wówczas, kiedy jego wykszta cona przez
niego wewn trzna struktura, centrum jego indywidualno ci staje si ród em wszystkich g ównych zdarze sk adaj cych si na jego ycie. Rozwijaj c swoj podmiotowo cz owiek musi najpierw przyj wszelkie przedmiotowe i uprzedmiotawiaj ce
go warunki, wynikaj ce z faktu przynale no ci do wiata (natury, cywilizacji). Nast pnie uczy si rozumie , co zasz o i kim si sta w efekcie kontaktów z ró nymi
obiektami, a tak e przewidywa nast pstwa owych kontaktów. W dalszej kolejno ci
dobudowuje program mo liwych rozwi za i uruchamia swoje si y sprawcze. Proces
budowania statusu podmiotowego jest d ugotrwa y podobnie jak i proces budowania
proedukacyjnych postaw le cych u pod o a ca o yciowego uczenia si . A je li tak to
chocia by z tych powodów potrzebne jest cz owiekowi wsparcie i pomoc w dorastaniu do tych trudnych zada , jakie wi
si z wype nianiem wszelkich obowi zków
doros ego, w tym równie stawaniem si podmiotem gotowym do podejmowania
uczenia si ca o yciowego. W tym sensie mo na wi c rzec, e cz owiekowi doros emu przydatne jest wychowanie, które wdra a go do samowychowania i przejmowania
inicjatywy za w asny rozwój i za w asny los.
Kre l c problematyk wychowania doros ych we wspó czesnym dyskursie pedagogicznym, warto zwróci uwag na jedyn w ostatnim okresie prac , w ca o ci powi con temu zagadnieniu autorstwa Janusza Tomi o [2008]. Do jej napisania sk oniy autora – jak sam podkre la – ró ne powody, a w ród nich w a nie nik e zainteresowanie problematyk wychowania doros ych (o czym ju pisano), a ponadto zmiany
transformacyjne, które przynios y przeobra enia w zakresie dzia alno ci instytucji,
form i programów wychowania doros ych, zmiany w sposobie pojmowania rozwoju
cz owieka, mo liwo ci rozwojowych ludzi doros ych i przed u enia praktyk wychowawczych na kolejne stadium rozwojowe – ludzi starszych czy otwarcie si systemu
wychowania doros ych na do wiadczenia i dorobek innych krajów, mimo e w opra-

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011

29

cowaniach autorów zagranicznych kategoria wychowania doros ych nie istnieje
(zwracano na to uwag wcze niej).
Autor próbuje patrze na wychowanie doros ych „przez pryzmat zarówno w aciwo ci doros ych, prawid owo ci rozwoju ontogenetycznego, jak i uwarunkowa
spo eczno-kulturowych” [tam e, s. 15]. T perspektyw przyjmuj te inni badacze
cho by wspomniany wcze niej D. Demetrio, który kre l c cztery fazy doros o ci zdefiniowane na podstawie zada , jakie trzeba wype ni , akcentuje rol pomocy ze strony
innych osób (obok innych czynników) w wype nieniu owych zada i przechodzeniu
do kolejnej fazy. To w a nie w model przechodzenia w doros o ci od fazy okre lanej
jako próba dostosowania si , poprzez faz synchronii, faz nabierania dystansu do
fazy reinterpretacji edukacja/wychowanie2, ze swoimi propozycjami i bod cami wpisuje si najlepiej. Demetrio twierdzi, i „mo e (ono – dop. E. K-Sz.) prowadzi zarówno do budowy struktury yciowej, jak i do wyj cia z fazy przej ciowej. O ile
pierwsza droga ma za zadanie w czenie jednostki w relacje i obowi zki historyczno-spo eczne, o tyle druga pozwala odkry warto ci i cele istotne jedynie dla niej i wpisuje si doskonale w sfer nazywan przez Foucaulta <trosk o siebie>” [Demetrio,
2006, s. 141].
Obie drogi, pozostaj c w cis ej relacji z wychowaniem i edukacj (co w szczególno ci podkre laj autorzy podr cznika akademickiego Edukacja doros ych
[Knowles, Holton III,. Swanson, 2009], mimo i nie u ywaj w nim terminu „wychowanie”), pozwalaj cz owiekowi doros emu osi ga stopniowo pe ni dojrza o ci do
odpowiedzialnego pe nienia ról spo ecznych i równie odpowiedzialnego kierowania
sob . Pozwalaj przezwyci a ró nego rodzaju paradoksy i stereotypy, które ujawniaj si w kontaktach z lud mi np. m odymi. Na jeden z nich zwraca uwag Anna
Ga dowa pisz c: Z jednej strony cz owiek doros y jawi si ludziom m odym „jako
posta o kostniej cej wewn trznie strukturze, co znajduje zreszt wyraz w m odzieowym okre leniu <wapniak>” i owo kostnienie jest oceniane negatywnie, z drugiej
za „ku owemu doros emu kierowane jest oczekiwanie, e b dzie on wewn trznie
stabilny i poprzez ow stabilno stanowi b dzie oparcie – bardzo zreszt ró nie
rozumiane – dla tych, którzy doros ymi jeszcze nie s ” [2000, s. 9–10]. Ten paradoks
i stereotyp cz owieka doros ego podtrzymuj sami doro li, bowiem „role spo eczne,
które owa doros o na nich nak ada, lub które przyjmuj dobrowolnie, domagaj si
poczucia w asnej stabilno ci wewn trznej, poczucia w asnej dojrza o ci, gdy tylko
ono umo liwia sprawne ich spe nianie. W ten sposób tworzy si b dne ko o oczekiwa i powinno ci, w którym my l o w asnym rozwoju, czasem nawet kusz ca, jest
2

W rozwa aniach D. Demetrio edukacja i wychowanie u ywane s zamiennie, szczególnie w kontek cie
zmian, jakie wywo uj . Autor pisze np.: „Edukacja i zmiana s synonimami” (…) Wychowywa znaczy
zmienia i zmienia si , prze ywa zmiany naturalne, fizjologiczne, spo eczne” [Edukacja doros ych,
[w:] Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, B. liwerski (red.), t. 3, Gda sk 2006, s. 120].
To rozumienie mo na by odnie do pogl du Z. Kwieci skiego, który swego czasu pisa : „tak najszerzej poj ta edukacja (czyli wychowanie w najszerszym ca o ciowym znaczeniu) ma wiele sk adaj cych
si na ni procesów. Mo na by je okre li jako <wychowanie dla…>, <wychowanie do…>, <wychowanie w…>, <wychowanie przez…> dodaj c do s owa <wychowanie> okre lenie, odnosz ce si do
jego przedmiotu, celu, rodków, instytucji, ustanawiaj cych swoist i odr bno i specjalizacj ” [Socjopatologia edukacji, Olecko 1995, s. 14].
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t umiona i skrz tnie ukrywana przed innymi. Zak ada ona bowiem prze wiadczenie,
e jest si jeszcze nie w pe ni dojrza ym, a wi c nie w pe ni doros ym” [tam e, s. 10].
W wychodzeniu z tego b dnego ko a mo e wspomóc cz owieka w a nie wychowanie
rozumiane np. jako kszta towanie to samo ci, pozwalaj ce budowa stabilny obraz
samego siebie jako podmiotu. Tego wychowawczego wsparcia – jak zauwa a Christian Callo – powinno by „tak du o, jak go potrzeba, i tak ma o, jak to mo liwe”
[2006, s. 328], ale bez niego owa to samo b dzie „nie OK we wn trzu” i wówczas
cz owiek cierpi sam, lub/i „b dzie nie OK na zewn trz” i wówczas zawodzi a wszystko, co czyni, nie udaje mu si [tam e, s. 329].
Na pod o u rozwa a o doros o ci i w a ciwo ciach cz owieka doros ego przywo any uprzednio J. Tomi o podejmuje te kwestie istoty i celowo ci wychowania
doros ych, uwarunkowa tego procesu, jego zasad i metod, a tak e niektórych dziedzin wychowania. Nie znajdujemy tu wprawdzie odwo a do wspó czesnych alternatywnych koncepcji wychowania, które mog yby okaza si przydatne w analizie rozpatrywanej problematyki (np. humanistyczna, interakcyjna, otwarta [Nowak, 2008,
s. 236–249], wychowania ku podmiotowo ci), a raczej odwo ania do literatury wykorzystywanej w równym stopniu w odniesieniu do wychowania dzieci i m odzie y, ale
doceni nale y sam fakt podj cia przez autora tych trudnych zagadnie .
Mo na te dyskutowa w kwestii np. wskazywanych celów wychowania doros ych (jest to jedno z bardziej dyskusyjnych zagadnie we wspó czesnej teorii wychowania), ale na uwag zas uguje dostrzeganie przez J. Tomi o faktu ewoluowania
tych celów „wraz z rozwojem cywilizacyjnym i kulturowym spo ecze stw oraz zmieniaj cymi si potrzebami doros ych” [2008, s. 97]. St d w ród celów wychowania
doros ych wymienione zosta y i te dotycz ce przygotowania do aktywnego udzia u
w przemianach wspó czesnych spo ecze stw, i te, które dotycz sfery relacji i ustosunkowa do innych, jak i te, które stawiaj „na popraw adu moralnego i prawnego,
niwelowanie dysproporcji spo ecznych i materialnych, a nade wszystko edukacyjnych,
przeciwdzia anie korupcji i nepotyzmowi” [tam e, s. 98]. Zwa ywszy na zakres tych
ostatnich, niekorzystnych zjawisk obserwowanych w naszym spo ecze stwie, podnoszenie tak rozumianych celów w procesie wychowania doros ych wydaje si ze
wszech miar s uszne i wa ne.
Dostrzega tak e przywo ywany J. Tomi o problem samowychowania i samorozwoju doros ych, a tak e wychowawcy ludzi doros ych. Ta ostatnia kwestia jest tak e
dyskusyjna, bowiem nie da si ju obroni dotychczasowych uj tego wychowawcy
(nauczyciela-wychowawcy) w kontek cie z o ono ci wspó cze nie pojmowanego
wychowania i zachodz cych przeobra e w strukturze, funkcjach i tre ciach instytucji,
które dotychczas uchodzi y za wychowuj ce. Daje temu dowód m.in. T. Aleksander
prezentuj cy niezwykle bogaty „zestaw” instytucji i form edukacji ludzi doros ych
[2007, s. 325–262]. Daje temu równie wyraz m.in. Ryszard Gerlach, wskazuj cy, i
w obliczu trudnych zada przygotowania cz owieka nie tylko o wysokich kwalifikacjach zawodowych, ale tak e moralnych, „takich jak rzetelno , uczciwo , odpowiedzialno itp., które to kwalifikacje s coraz wy ej cenione przez pracodawców” powinni my w obszarze pozaszkolnej edukacji (tym samym równie wychowania) mie
nauczycieli o pe nym profesjonalizmie, którzy potrafi nie tylko realizowa procesy
dydaktyczne, ale tak e, a mo e przede wszystkim, by „doradc , opiekunem, przeEDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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wodnikiem po ró nych dziedzinach wiedzy, partnerem wspomagaj cym proces uczenia si uczniów” [Gerlach, 2010, s. 132; Tomi o, 2008, s. 195], tak e tych doros ych.
Dzi – jak podkre la D. Demetrio – wychowawca doros ych powinien by „specjalist od rozwoju potencja u ludzkiego”, powinien „pe ni rol osoby specjalnie
powo anej, by by krzepi cym przewodnikiem (helper) w procesie uczenia si
i utrwalania zdobytej wiedzy, w tworzeniu klimatu wspó pracy w pracy grupowej,
w gromadzeniu i analizie informacji dotycz cych potrzeb edukacyjnych, w realizacji
zindywidualizowanych programów nauczania uwzgl dniaj cych indywidualne rytmy
ucz cych si , (…) w doborze eksperymentalnych metod nauczania waloryzuj cych
poprzednie do wiadczenia ucz cego si doros ego” [2006, s. 180].
Dzi zarówno wychowawcy doros ych w szerokim tego s owa znaczeniu, jak
i sami doro li ucz cy si i wychowuj cy si (ale tak e nauczani i wychowywani) postrzegani jako podmioty edukacji i wychowania wchodz w relacje, w których obdarzaj c si nawzajem szacunkiem i zaufaniem, otwieraj si na siebie (na wzajemne
oddzia ywania i wp ywy) i pobudzaj do aktywno ci w zakresie budowania swojej
podmiotowej to samo ci. Wielo miejsc ich spotka , ró norodno form i tre ci
stwarzaj mo liwo ci czerpania nawzajem z bogactwa do wiadcze wiata, innych
i siebie samych, oraz wykorzystywania ich (obok innych róde wiedzy i umiej tnoci) do kreowania dróg biograficznych. I jedni, i drudzy s niejako „skazani” na aktywno . Ani bowiem jedni, ani drudzy we wspó czesnym wiecie nie mog uwa a ,
e „stoj potencjalnie na straconej pozycji, ani te , jak dawniej, e s tradycyjnymi
zwyci zcami, uprzywilejowanymi i niekwestionowanymi depozytariuszami i przekazicielami wszelkiej m dro ci” [Demetrio, 2006, s. 126]. St d te potrzebni s doros ym doro li wychowawcy, a wszystkim jest potrzebne wychowanie.
W perspektywie obecnego dyskursu pedagogicznego marginalizuj cego problematyk wychowania doros ych potrzebne jest te upominanie si o ten typ wychowania, tak jak czyni to np. Ewa Skibi ska [2010, s. 54–55] sytuuj ca owo upominanie si
w kontek cie spo ecze stwa konsumentów i zagro e , jakie z tego tytu u si rodz .
Zagro e , ale i wyzwa , w kontek cie których upominanie si o wychowanie doros ych ma sens, mo na z pewno ci przywo a wiele. Nie o to jednak tu chodzi. Wydaje si , i najistotniejsze s d enia do optymalizacji procesów przebiegu ycia cz owieka nie w jakiej wybranej fazie czy etapie, ale w ca ym jego ci gu, a je li wychowanie mo e nas w tym wspomaga , to mniejsze znaczenie ma to, czy ono nam si
podoba mniej czy bardziej, czy te jeste my jego zwolennikami czy zdecydowanymi
przeciwnikami, do czego oczywi cie mamy pe ne prawo.
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ICT w neoliberalnym rodowisku
kszta cenia
ICT in the neoliberal learning environment
S owa kluczowe: edukacja ustawiczna, technologia informacyjno-komunikacyjna, portale spo eczno ciowe, technologia chmury, kapita spo eczny, gospodarka neoliberalna,
d ug publiczny, przemiany demograficzne.
Key words: continuing education, information and communication technology (ICT),
social networks, cloud computing, social capital, neoliberal economy, public debt,
demographic changes.
Abstract
The article presents briefly the social and economic transformations which take place in the
modern world as a result of the influence of ICT. Internet, social networks, cloud
computing are already important services in the neoliberal economy. At the same time there
are adverse changes in demographics and growing public debt of developed countries. It is
worth considering how this new environment affects changes in the process of education.

Wst p
Wspó czesny wiat ulega radykalnym przemianom pod wp ywem ICT. Bardzo
mocno wp ywa ona na uwarunkowania ekonomiczne i spo eczne funkcjonowania jednostki. Internet, moda na portale spo eczno ciowe, technologia chmury s ju bardzo
istotnymi elementami na globalnym rynku us ug i podlegaj regu om typowym dla dominuj cej gospodarki neoliberalnej. Nak adaj si na to niekorzystne przemiany demograficzne i rosn cy d ug publiczny krajów Zachodu. Trudno pisa o wspó czesnej szkole
w oderwaniu od otoczenia spo ecznego i ekonomicznego, w którym ona funkcjonuje.
Warto wi c podj prób opisania istotnych cech tego nowego rodowiska i wskazania
na wp yw jego uwarunkowa na poszukiwania warto ciowego modelu kszta cenia.

Czy portale spo eczno ciowe s wspó czesnym przejawem
„neoliberalnego imperializmu”?
Wszechobecny prymat neoliberalizmu w teorii pa stwa, stwarza wiele zagro e ,
które zosta y zidentyfikowane, przez autorytety – nie tylko w dziedzinie ekonomii,
a ostatnim „sygna em ostrzegawczym” by kryzys, który wybuch w 2007 roku.
W my l teorii neoliberalnej pa stwo powinno faworyzowa wyra nie okre lone prawa
34
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w asno ci prywatnej, rz dy prawa oraz swobodnie funkcjonuj ce rynki i wolny handel. Jednostkowa wolno dzia ania, wypowiedzi i wyboru musz by chronione.
Prywatna inicjatywa i przedsi biorczo s postrzegane jako klucz do innowacji i tworzenia bogactwa. Chroni si prawa w asno ci intelektualnej, aby pobudza rozwój
techniki. Sfery ycia spo ecznego dotychczas kontrolowane lub regulowane przez
pa stwo maj by sprywatyzowane i uwolnione od wszelkiej ingerencji pa stwa.
Ka dy sam odpowiada za w asne czyny i w asny dobrobyt. Zasada ta rozci ga si
tak e na obszary pomocy spo ecznej, edukacji, opieki zdrowotnej, a nawet emerytur.
Osobisty sukces b d pora ka s interpretowane jako miara w asnych cnót przedsi biorczych albo osobistych zaniedba (takich jak niedostateczne inwestowanie we w asny „kapita ludzki” poprzez zdobycie wykszta cenia) ni jako efekt jakich w a ciwoci systemu1. Przyjmuje si ukryte za o enie, e wszystkie podmioty dzia aj ce na
rynku maj jednakowy dost p do informacji. W praktyce warunek ten rzadko bywa
spe niony, gracze lepiej poinformowani i dokapitalizowani dysponuj przewag konkurencyjn . Ponadto silna ochrona praw autorskich i w asno ci intelektualnej (patenty)
zach ca do postaw rentierskich. W a ciciele praw narzucaj monopolistyczne ceny
i blokuj transfer technologii, co podnosi jej ceny, a w rezultacie ceny dóbr, w tworzeniu których jest ona wykorzystywana. Neoliberalna teoria przemian w technice
opiera si wierze, e si y konkurencji b d wymusza poszukiwanie nowych produktów, nowych metod produkcji oraz nowych form organizacyjnych. Panuje przekonanie, e technika jest w stanie rozwi za ka dy problem. Utalentowani macherzy potrafi przy tym pos u y si technologicznymi innowacjami w celu podkopania panuj cych stosunków i instytucji spo ecznych, potrafi nawet przeformowa potoczn mentalno tak, aby samemu odnie z tego korzy 2. W tym miejscu warto przywo a
portale spo eczno ciowe, którymi zach y ni cie obserwujemy w Polsce (na przyk ad
NK – dawniej NaszaKlasa, grono.net) i na wiecie (na przyk ad Facebook, Tweeter,
MySpace). Te specyficzne produkty cywilizacji sieciowej najpierw zdoby y olbrzymi
popularno , przynosz c niebotyczne zyski swoim twórcom, by po chwili wywo a
g bsz refleksj – czy istotnie wnosz one now jako w komunikacj i dyskurs
spo eczny? By mo e s to zwyk e przedsi wzi cia biznesowe, które maj zapewni
zysk poprzez wykreowanie „nieu wiadomionej potrzeby”. Historia kariery biznesowej
twórcy Facebooka, Marka Zuckerberga przedstawiona w filmie Davida Finchera „The
social network”, wydaje si mie prost kontynuacj w rozwijanej aktualnie strategii
marketingowej tego portalu. Wszystko, czego g ównie potrzebuje u ytkownik – to jest
newsy, kontakty, komunikacja, gry i rozrywka – musi si znale w jednym miejscu.
Facebook wprowadzi now us ug , dzi ki której poczta przesy ana na konta pocztowe na innych popularnych portalach ma trafia w a nie na konto na Facebooku. Jest to
wiadomy zamach na takich gigantów jak na przyk ad Google, Microsoft, Yahoo
w USA, czy NK, Onet, Wp, Interia w Polsce. Wi kszo swoich przychodów zawdzi czaj te portale wy wietlaniu spersonalizowanych reklam. Im mniej czasu u ytkownicy poczty sp dz na tych portalach, tym mniej pieni dzy pop ynie od reklamo1
2

D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Ksi ka i Prasa, Warszawa 2008, s. 92.
Ibidem, s. 97.
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dawców do ich w a cicieli. Tak wi c przywi zanie u ytkownika do portalu, wyra one
czasem sp dzanym na nim w ci gu na przyk ad miesi ca, staje si podstawowym
miernikiem sukcesu finansowego. Pod tym wzgl dem Facebook wysuwa si na prowadzenie. Wed ug ameryka skiej firmy badawczej comScore w sierpniu 2010 roku po
raz pierwszy Facebook, z wynikiem 41,1 mld minut miesi cznie, pokona Google
(39,8 mld) oraz Yahoo (37,7 mld)3. Przychody tej firmy s jednak jeszcze oko o cztery
razy mniejsze ni Google. Warto odnotowa równie , e wed ug tych samych bada
liczba u ytkowników Google na ca ym wiecie po raz pierwszy przekroczy a 1 mld.
Drugim niezwykle istotnym parametrem maj cym bezpo redni wp yw na sukces finansowy internetowego przedsi wzi cia jest miesi czny ruch wyra any liczb unikatowych odwiedzin. Tu prym wiedzie Yahoo – 179 mln unikatowych wej , drugi jest
Google (178,8 mln), trzeci Microsoft (165,3 mln), a czwarty znowu bardzo szybko
rosn cy w tej kategorii Facebook (148 mln). W Polsce w ród portali spo eczno ciowych nadal przoduje NK z ponad 12 mln unikatowych wej miesi cznie4. Miar rosn cego sukcesu portali spo eczno ciowych jest równie fakt odnotowany przez badaczy Nielsena, podczas bada nad „spo ecznym” marketingiem sieciowym. Amerykaczasu sp dzanego online przeznaczaj w a nie na portale
nie niemal czwart cz
spo eczno ciowe. Facebook wyznaczy jedn z dróg i stworzy swój model spo ecznej
interakcji, któremu zawdzi cza swój bezdyskusyjny sukces. Z drugiej strony jest to
wci zjawisko nowe. Trudno przewidzie kierunek, w którym b dzie ono si rozwija . Warto zwróci uwag na ci g e zmiany w asno ciowe portalu NK, który praktycznie nieustannie wystawiony jest na sprzeda . Facebook z kolei szykuje si do
przewidywanego w 2011 roku debiutu gie dowego. By mo e sami twórcy i w a ciciele portali spo eczno ciowych maj pewne obawy co do ich przysz o ci?
Istnieje bowiem cis y zwi zek mi dzy zjawiskami takimi jak: dynamiczny rozwój technologii, a zw aszcza komunikacji, destabilizacja ekonomiczna, rozpad wi zów solidarno ci spo ecznej, degradacja rodowiska oraz ogólna tendencja kapitalizmu do rodzenia kryzysów5. Ciekawe jest równie to, e koncepcja neoliberalna zdaje
si nie czerpa g bszych wniosków ze swojej w asnej historii. Spekulacyjna ba ka
internetowa (dot-com-bubble, IT bubble) z roku 2000 wybuch a, kiedy inwestorzy
stwierdzili, e zaawansowane technologicznie i dobrze rokuj ce firmy, które atwo
pozyskiwa y kapita na swoje inwestycje (niskie stopy procentowe, wsparcie funduszy
venture capital), po prostu nie przynosz adnych zysków. Dla przeciwdzia ania temu
kryzysowi ameryka ski bank centralny (FED) obni y stopy procentowe, aby stymulowa gospodark przez polityk taniego pieni dza, przyczyniaj c si do niedawnej
3

M. Walsh, comScore: Facebook Takes Lead In Time Spent
http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&art_aid=135476 [29.11.2010].
4
ród o: „Megapanel PBI/Gemius”, wrzesie 2010 – ranking domen wg zasi gu miesi cznie. Liczebno
próby: N= 14 880. Grupa obj ta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodz ce z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i wa onej przez PBC. Zob.: Najpopularniejsze witryny w Polsce – wrzesie 2010,
http://inwestycje.pl/it_ebiznes/raporty_badania/najpopularniejsze_witryny_w_polsce_wrzesien_2010_;
108135;0.html [29.11.2010].
5
D. Harvey, Neoliberalizm..., s. 97.
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ba ki na rynku nieruchomo ci. By a ona poprzedzona lawinowym wzrostem kredytów
hipotecznych subprime mortages, udzielanych osobom o niskich dochodach, pozbawionym zabezpiecze i zdolno ci kredytowej. Te z kolei udowodni y, e przez instrumenty pochodne oraz spekulacje „na lewarach” mo na bardzo szybko zala ca y
wiat z ymi aktywami. W 2008 roku kryzys instytucji finansowych bardzo mocno
zagrozi gospodarce realnej, a skala tego zagro enia by a najwi ksza od pami tnego
„czarnego czwartku” 1929 roku. Ponownie konieczna okaza a si bardzo du a interwencja FED, który tym razem wpompowa w gospodark setki miliardów dolarów.
Silny interwencjonizm pa stwowy w walce z kryzysem spowodowa powrót do teorii
Johna M. Keynesa. W ko cu podwaliny jego teorii powsta y w wyniku reakcji na
Wielki Kryzys 1929 roku. Nowi piewcy tej teorii g osili koniec neoliberalizmu, a ich
przedstawiciel Paul Krugman otrzyma nawet w 2008 roku Nagrod Nobla. Poniewa
jednak dora ne dzia ania interwencyjne przynios y po dane rezultaty – wiatowe
finanse nie leg y w gruzach, a druga fala kryzysu nie nadesz a – neoliberalizm znów
zacz wi ci tryumfy. Gospodarka wiatowa, a szczególnie europejska nadal znajduje si jednak pod bardzo siln presj deficytu finansów publicznych i rosn cego zad uenia pa stw. Ostatnie przyk ady Grecji i Irlandii oraz rosn ca niepewno co do kondycji Portugalii, czy tak du ych gospodarek jak Hiszpania, W ochy, a nawet Francja,
wskazuj na ci gle mo liwy efekt europejskiego domina i powa ny krach finansowy
i gospodarczy, który zagra a nawet europejskiej wspólnej walucie. Na swoim blogu
przestrzega o tym wspomniany ju P. Krugman, a obecnie jego wizje zdaje si potwierdza ekonomiczna rzeczywisto 6.
Coraz cz ciej eksperci ostrzegaj równie przed now ba k technologiczn ,
która by mo e p cznieje wykorzystuj c mod na serwisy spo eczno ciowe. Mimo e
Facebook i Twitter nie s notowane na gie dzie, rynek wtórny wycenia pierwszy
z tych portali na 76 mld USD, a drugi na 7,7 mld USD. Przygotowuj cy si do debiutu
gie dowego portal LinkedIn, skupiaj cy osoby rozwijaj ce karier zawodow pocz tkowo spodziewa si wyceny swojej oferty pierwotnej na ok. 3,6 mld USD (pi tnastokrotno przychodów firmy w 2010 roku). Tymczasem kurs LinkedIn w dniu otwarcia
wzrós o prawie 100 procent, winduj c wycen spó ki do 8,5 mld dolarów. W 2010 r.
serwis przy 243 mln USD przychodów zanotowa 15 mln USD zysku. Prognozy na
ten rok mówi o obrotach powy ej 400 mln USD. LinkedIn zarabia na reklamach,
kontach premium i us ugach rekrutacyjnych. Jego udany, jeden z najlepszych debiutów spó ek technologicznych od 2004 roku, kiedy na parkiet wszed koncern Google,
to niew tpliwie wyraz wiary inwestorów w media spo eczno ciowe. Z niecierpliwoci oczekuj oni na debiut Facebooka i Twittera.
Z kolei Microsoft kupi Skype’a za kwot 8,5 mld USD (dziesi ciokrotno przychodów w 2010 roku), która jednocze nie jest 400 razy wi ksza od zysku operacyjnego tej firmy7. Oczywi cie wizjonerstwo i dyskontowanie przysz o ci to podstawa in6

P. Krugman, Ireland And Spain, Revisited, from The Conscience of a Libral,
http://krugman.blogs.nytimes.com/ [14.12.2010].
7
The new tech buble. Irrational exuberance has returned to the internet world. Investors should beware,
The Economist Newspaper Limited, London (May 12th 2011) from the print edition,
http://www.economist.com/node/18681576?Story_ID=18681576 [10.05.2011]
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westowania, ale parametry ekonomiczne wskazuj jednoznacznie na narastaj ce zagro enie now ba k technologiczn . By mo e te optymistyczne wyceny odzwierciedlaj niedostrzegane przez konserwatywnych ekonomistów radykalne zmiany otaczaj cego nas wiata. Wed ug najnowszego rankingu warto ci globalnych marek cztery z pi ciu najdro szych marek wiata nale do dostawców ICT. S to kolejno Apple
(warto 153,3 mld USD), Google (111,5 mld USD), IBM (100,9 mld USD), McDonald’s (81,0 mld USD) i Microsoft (78,2 mld USD). Facebook (19,1 mld USD) zajmuje w tym rankingu 35 miejsce, ale jest pierwszy na li cie najwi kszego wzrostu wartoci marki (wzrost o 246% w ci gu roku). Druga najszybciej rosn ca marka to chi ska
wyszukiwarka Baidu (141 mld USD) – wzrost warto ci o 141%8. Warto doda , e
udzia firm chi skich (np. Youku, Renren) w globalnym rynku Internetu jest coraz
znaczniejszy, dzi ki wielko ci i szybkiemu wzrostowi gospodarczemu tego kraju.
Ranking ten potwierdza prymat modelu biznesowego Apple, któremu do swoich produktów uda o si doda otoczk dóbr presti owych i luksusowych oraz zarabia na
oprogramowaniu i multimediach oferowanych przez iTunes. Udane po czenie sprz tu, oprogramowania i komplementarnych us ug dodanych pozwala dostarcza konsumentom to, czego potrzebuj „pod klucz”. Tropem tym próbuje pod a zdetronizowany z pierwszego miejsca Google, który zapowiedzia wprowadzenie na rynek
chromebook’a. Ma to by tani netbook o niskich parametrach sprz towych (produkowany przez Samsunga i Acera), dzia aj cy pod kontrol Google Chrome OS – pierwszego komercyjnie dost pnego systemu operacyjnego opartego na technologii „cloud
computing”. Sam chromebook to najpro ciej rzecz ujmuj c komputer z przegl dark .
Wszelkie niezb dne do pracy zasoby: oprogramowanie, dane, multimedia, rozrywka
s dost pne w chmurze9. Analitycy bran y IT przewiduj , e rozwi zanie to znajdzie
ograniczone zastosowanie w biznesie, ze wzgl du na zidentyfikowane zagro enia
i ograniczenia tej technologii oraz stosowan przez du e firmy polityk bezpiecze stwa. Mo e natomiast odnie du y sukces jako produkt konsumencki, który odbierze
troch rynku tabletom Apple i oprogramowaniu Microsoft (Windows i Office). Bardzo obiecuj ce mog by równie edukacyjne zastosowania chromebooka.

Czy kapita spo eczny „ud wignie” starzej ce si i yj ce w dobrobycie na
kredyt spo ecze stwa Zachodu?
Pojawiaj si wreszcie g osy wieszcz ce upadek gospodarek Zachodu przez narastaj cy garb d ugu publicznego, na który niekorzystnie nak adaj si zmiany demograficzne. Historia d ugu publicznego od staro ytno ci, przez wszystkie epoki a po
chwil obecn dowodzi, e zbyt wielkie zad u enie, przy sk onno ci do ycia „ponad
stan” prowadzi o ka dorazowo do wielkich konfliktów, a nawet wiatowych wojen.
W warunkach starzenia si spo ecze stwa pa stwa zachodnie nie b d w stanie
utrzyma modelu „pa stwa dobrobytu”. Nadmierne zobowi zania socjalne wymagaj
8

BrandZ Top 100 Millward Brown Optimor,
http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2011_BrandZ_Top100_Chart.sflb.as
hx [10.05.2011].
9
Zob.: E. Baron-Pola czyk, Edukacja w chmurach – nowe trendy ICT, „Edukacja Ustawiczna Doros ych” 2009, nr 2, s. 75–84.
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gruntownej rewizji, co rodzi zrozumia y opór spo ecze stwa przyzwyczajonego do
socjalnego bezpiecze stwa. Z drugiej strony odwlekanie tych niezb dnych reform
powi ksza, i tak ju niebezpieczny, d ug publiczny. Szczególnie konieczne, lecz najbardziej niepopularne, s g bokie zmiany w systemach emerytalnych, których obecny
model zupe nie nie przystaje do trendów demograficznych, a ich rosn cy deficyt mo e
nawet w ci gu dekady doprowadzi do bankructwa wielu pa stw Zachodu10.
Kryzys nawet zastopowany i tak w du ej mierze odbija si na systemie powszechnej edukacji, która w wi kszo ci jest domen pa stwa. Ci cia bud etowe ograniczaj wydatki na o wiat i wynagrodzenia nauczycieli. Twarda polityka oszcz dnoci doprowadzi a ju do wybuchu na masow skal strajków w Wielkiej Brytanii. Krajowy Zwi zek Zawodowy Nauczycieli, najwi ksza w Wielkiej Brytanii organizacja
zwi zkowa grupuj ca nauczycieli i wyk adowców akademickich, popar a strajk generalny studentów wy szych uczelni, którzy w listopadzie 2010 roku przerwali zaj cia
i w kilkunastu miastach wyszli na ulice, by protestowa przeciwko podwy kom czesnego i drastycznym ograniczeniom wydatków na o wiat . Do studenckich protestów
przy czy a si m odzie ze szkó rednich. W Londynie, Bristolu i Cambridge dosz o
do star z policj , w kilku miastach do okupacji budynków akademickich. W ten sposób demonstranci wyra ali swój sprzeciw wobec, jak to okre lali, „antyspo ecznej
polityce konserwatywno-liberalnego rz du”.
Wydaje si , e w ponowoczesnym wiecie powi zania mi dzy sektorem finansów a realn gospodark s ju tylko wirtualne. Ich modelowanie komplikuje równie
globalizacja. Powoduje to du e problemy w tworzeniu i rozwijaniu teorii opisuj cych
wiatow gospodark . Warto podkre li jeszcze, i teoretycy neoliberalizmu maj
g boko podejrzliwy stosunek do demokracji. Rz dy wi kszo ci s postrzegane jako
potencjalne zagro enie dla praw jednostki i swobód konstytucyjnych. Neolibera owie
s sk onni faworyzowa rz dy ekspertów i elit. Na poziomie spo ecznym p d do swobód rynkowych i utowarowienia wszystkiego mo e nader atwo zaprowadzi na manowce, rozbijaj c spójno spo ecze stwa.
Tu rodzi si pytanie: czy post puje erozja kapita u spo ecznego oraz systemu
wspólnie wyznawanych przez spo ecze stwo warto ci i pogl dów? Czy wprost przeciwnie: ro nie spo eczny dobrostan i znaczenie nadawane interakcjom spo ecznym
oraz zaufanie w trwanie dobrobytu. Wed ug w oskich badaczy systemy ekonomiczne
mog osi ga dwa alternatywne, wzgl dnie stabilne stany: mo e to by pu apka spoeczna, gdy po wi canie przez cz onków spo ecze stwa coraz wi kszej ilo ci czasu
sprawom prywatnym prowadzi do och odzenia kontaktów spo ecznych i zniszczenia
ca ego zasobu kapita u spo ecznego, albo odwrotnie, sytuacja gdy kapita spo eczny
nieskr powanie i samoistnie ro nie11. Ciekawe s równie wnioski z prac Francesco
Sarracino, który bada zwi zek pomi dzy zmianami spo ecznego kapita u a poczuciem
szcz cia ludzi w 11 ró nych krajach Europy12. W badaniach analizowano dane z lat
10

Zob.: J. Attali, Zachód: 10 lat przed totalnym bankructwem, Studio Emka, Warszawa 2010.
A. Antoci, F. Sabatini, M. Sodini, The fragility of social capital, Department of Economics Working
Papers, n. 551 – University of Siena, 2009, http://www.econ-pol.unisi.it/quaderni/551.pdf [20.12.2010].
12
F. Sarracino, Social Capital and Subjective Well-Being trends:Evidence from 11 European countries,
Department of Economics Working Papers n. 558 – University of Siena, 2009, http://www.econpol.unisi.it/quaderni/558.pdf [20.12.2010].
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1980–2000, a by y one zainspirowane mi dzy innymi badaniami spo ecze stwa ameryka skiego, które wskazuj na siln erozj kapita u spo ecznego w USA, która dokona a si w ci gu ostatnich 30 lat. Wyniki F. Sarracino s zach caj ce, pokazuj , e
istnieje prawdopodobny zwi zek pomi dzy poziomem kapita u spo ecznego a poczuciem szcz cia obywateli. Ogólnie trendy dotycz ce spo ecznego kapita u (zaufanie do
innych oraz uczestnictwo w organizacjach) s w Europie raczej pozytywne. Oznacza
to, e kraje europejskie nie powielaj wzorca Stanów Zjednoczonych. Widoczny jest
jednocze nie kryzys instytucji – w ci gu ostatnich 20 lat mia miejsce trwa y spadek
zaufania europejskich obywateli do systemu s downiczego, ko cio a, armii i policji.
Gdy wzi to pod uwag pojedyncze kraje, okaza o si , e jedyny kraj europejski, gdzie
wyra nie widoczny jest negatywny wzór spo ecznego kapita u to Wielka Brytania –
wszystkie badane wska niki spo ecznego kapita u w omawianym okresie obni y y si .
Spad o tam równie zaufanie do instytucji edukacyjnych. Ciekawe jest, e oba wspomniane pa stwa o malej cym kapitale spo ecznym to jednocze nie najwi ksze i najstarsze bastiony doktryny neoliberalnej.
Pocz tek hegemonii neoliberalnej zacz si bowiem od rz dów Ronalda Reagana
w USA i Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. To na ich yczenie ekonomi ci udowadniali, e sterowana przez rz d ekonomia jest nieefektywna. Jedynie ekonomia,
która nie ma adnych ogranicze , jest w stanie zaspokaja potrzeby ludzi – oczywi cie
przede wszystkim konsumenckie. Ponadto w latach 80. XX wieku w sukurs ekonomistom przyszli przedstawiciele innych dziedzin nauki, na przyk ad socjobiolodzy t umacz cy, e w naturze cz owieka nie le y, by po wi ca si dla drugich. Wywodz ca
si jeszcze od Thomasa Hobbesa antropologiczna wizja homo oeconomicus, uwiarygodni a stwierdzenie M. Thatcher, e nie ma czego takiego jak spo ecze stwo, s
tylko jednostki. By to jeden z powodów odrzucenia spo ecznej gospodarki rynkowej.
Destrukcja przejawów spo ecznej solidarno ci, a nawet zanik, zgodnie z sugesti by ej
Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher, samej idei spo ecze stwa jako takiego pozostawia ziej c wyrw w porz dku spo ecznym rodz c zachowania aspo eczne. Nie
tworzymy wi zi z innymi, nie mamy przyjació , nie jeste my cz onkami spo eczno ci.

Czy nauczanie dobrego rzemios a jest wyzwaniem wspó czesnej edukacji?
Kapitalizm skutecznie oddzieli biznes od zaspokajania potrzeb spo ecznych.
W zwi zku z tym nasza praca i jej wytwory nie s poddane bezpo redniemu os dowi
wspólnoty, w której yjemy. Przymioty, które cechowa y rzemie lnika, rolnika, kupca
dawa y mu poczucie warto ci w asnej pracy i budowa y szacunek spo eczno ci. Globalizacja i na tym wywar a swoje pi tno, co najlepiej oddaj s owa Thomas
L. Friedman: „Globalizacja tworz c wiat, który stale od nas da by my zrywali wi zi, na nowo odkrywali samych siebie, my leli krótkoterminowymi kategoriami i byli
elastyczni powoduje, e czujemy si zagubieni i mamy wra enie, e jeste my pracownikami tymczasowymi”13.
Mo e st d bierze si potrzeba docenienia sensu naszej pracy przez rodzin czy s siadów. Podnoszona koncepcja budowy spo ecze stwa obywatelskiego równie
13

T.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne – zrozumie globalizacj , prze . T. Hornowski, Dom Wydawniczy „Rebis”, Pozna 2001, s. 515.
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w wielu warstwach odwo uje si do solidarno ci spo ecznej opartej na etyce pracy,
zaufaniu i tolerancji. Oddzielenie ród a utrzymania od gospodarstwa domowego narazi o pracowników najemnym na anomie. Z kolei, jak stwierdza Zygmunt Baumann,
oddzielenie biznesu od gospodarstwa domowego oznacza o „prawdziw emancypacj
dla przedsi biorcy, który mia rozwi zane r ce i nieomal nieograniczone mo liwo ci
realizowania swoich ambicji, móg si ju nie liczy z zastanymi wyobra eniami
o wspólnotowym obowi zku”14. O odwiecznej t sknocie do odnalezienia spo ecznego
wymiaru pracy wiadczy równie historia ameryka skiego filozofa Matthew Crawforda, który porzuci najpierw karier uniwersyteck , a pó niej prac w think tanku
i realizuj c pasj z m odo ci otworzy zak ad naprawy starych motocykli. Swoje dowiadczenia opisa w ksi ce „Shop Class as Soulcraft”15, która stanowi apoteoz
dobrej, opartej na do wiadczeniu, intuicji i wiedzy pracy rzemie lniczej. Warsztat za
jest zarówno rzeczywistym, jak i symbolicznym miejscem wymiany do wiadcze
i budowania relacji mi dzy spotykaj cymi si tam osobami. Dobrze koresponduje to
ze s owami Waldemara Furmanka: „Praca wp ywa na fizyczny rozwój cz owieka,
wyzwala w nim inicjatyw i twórcz aktywno my lenia, dostarcza prze y estetycznych, przynosi rado i zadowolenie. Jednocze nie stanowi te niekiedy ród o trudno ci, zmartwie i niepowodze oraz wprowadza cz owieka w stan niezadowolenia,
zniech cenia, a nawet frustracji”16. Powrót do skromniejszego, bardziej zgodnego
z natur ycia, piel gnowania talentów manualnych i odbudowa autentycznych wi zi
spo ecznych stanowi by mo e antidotum na neoliberalne frustracje. Z drugiej strony,
jak stwierdza Tomasz Szkudlarek, w sytuacji prze omu kulturowego wyra nie uaktywnia si reakcja „przeciw wspó czesno ci” kierowana sentymentem ku utraconej
pewno ci, ku porz dkowi, mitycznej monolityczno ci i hierarchiczno ci starego wiata. Jest to wyra ny element wspó czesnej dyskusji edukacyjnej17. Ta t sknota za bardziej przemy lanym wiatem osadzonym w wolniej, zgodnie z natur p yn cym czasie
doskonale kontrastuje z filozofi przywo anego ju M. Zuckerberga, który twierdzi, e
kluczem do prawdziwych innowacji jest „move fast and break things”. Ken Robinson,
specjalista ds. innowacyjno ci i zasobów ludzkich, doradca mi dzy innymi UNESCO
i KE na konferencji TED (Technology, Entertainment, Design), stwierdzi , e system
edukacji, stworzony do obs ugiwania rewolucji przemys owej, b d cy kopi systemu
uniwersyteckiego i ugniataj cy tworzywo dzieci i m odzie y metodami nierzadko
si owymi, nie jest w stanie sprosta ró norodno ci ludzkich predyspozycji. Niegdy
wa ne, bo elitarne, dyplomy szkó i uczelni dzi straci y na znaczeniu poniewa sta y
si dobrem powszechnie dost pnym i cz ciej ni powodem do satysfakcji s przyczyn frustracji. eby stawi czo o nieprzewidywanej przysz o ci musimy my le
o ekologii ludzkich talentów, piel gnuj c ich zró nicowanie18.
14

Z. Baumann, Wspólnota, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008, s. 44.
Zob.: M. B. Crawford, Shop Class as Soulcraft: An Inquiry into the Value of Work, Penguin Group
Incorporated, USA 2010.
16
W. Furmanek, Zarys humanistycznej teorii pracy, Wydaw. Adam Marsza ek, Toru 2008, s. 81.
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Trudno jest odnale z oty rodek mi dzy liberaln wolno ci a silnymi dzia aniami instytucji pa stwa. Przed podobnym dylematem stoi edukacja. Czy zda si
ca kowicie na wolny rynek, czy z pomoc subwencji pa stwa piel gnowa pewne
warto ci, stanowi ce kanon wiedzy i umiej tno ci. Z. Baumann zadaje pytanie, czy
edukacja ma podda si „surowym kryteriom rynku i mierzeniu spo ecznej przydatnoci produktów uniwersyteckich na podstawie rozrachunku popytu, uznaniu oferowanego przez nie know how za jeszcze jeden towar zmuszony do walki o swoje miejsce
na niemo liwie zapchanych pó kach supermarketów, za jeszcze jeden towar w ród
innych towarów, którego warto jest funkcj rynkowego sukcesu”19. Rozwijaj c t
my l dalej stwierdza, e „zbiorowo zdegradowani przez prawa rz dz ce rynkiem intelektuali ci staj si gorliwymi zwolennikami stosowania kryteriów rynkowych w yciu uniwersyteckim: taki czy inny projekt lub kurs jest dobry i warto ciowy, poniewa
jest rynkowy, dobrze si sprzedaje – a mo liwo jego sprzeda y (odpowied na zapotrzebowanie, spe nienie potrzeb si y roboczej, oferowanie takich us ug, na które istnieje zapotrzebowanie w przemy le) ma zosta podniesione do rangi najwa niejszego
kryterium w a ciwego programu nauczania”20. Sprzyja tej koncepcji ma równie
system zewn trznego, zunifikowanego oceniania, jako metoda obiektywnego pomiaru
wiedzy. Testy tego rodzaju s niew tpliwie proste i szybkie, ale niszcz kreatywne
my lenie. Poddawani nim uczniowie przez ca drog szkoln ucz si skutecznego
„zdawania testów”, aby móc dosta si do dobrej szko y wy szego szczebla. Nie ma
tu miejsca na indywidualizm, twórczo , samodzielne my lenie i odkrywanie wiata.
Rynek pracy i cie ka kariery czekaj ! Przeciwstawie stwem tej sytuacji jest ucieczka
od wiata komercji i izolacja nauki w swoistej niszy. Taka postawa podkre la rang
depozytariuszy wiedzy i ich duchowe przywództwo spo eczne, ale równocze nie przez
brak weryfikacji spo ecznej przydatno ci nara a na „casus nieprzydatno ci”.

Zako czenie
Celem tego artyku u by o jedynie zasygnalizowanie z o onych spo ecznych
i ekonomicznych uwarunkowa funkcjonowania edukacji we wspó czesnym wiecie.
W sposób istotny rodowisko kszta cenia skomplikowa a rewolucja sieciowa, która
dokona a si w ostatnich latach. Technologie informacyjne i komunikacyjne wkrad y
si we wszystkie dziedziny, przejawy i formy ycia spo ecznego. Edukacja, która jest
jego istotnym elementem i jednocze nie ma wyznacza paradygmaty przygotowania
do tego ycia stan a przed problemami typowymi dla sieciowej rzeczywisto ci z jej
brakiem ci le zdefiniowanych struktur lub przeciwnie nadmiarem struktur, nak adaj cych si na siebie, przecinaj cych si , wzajemnie niezale nych i nieskoordynowanych ze sob . W tym wspó czesnym matrixie nie jest jasne, kto pe ni rol nauczyciela,
a kto ucznia, kto jest depozytariuszem przekazywanej wiedzy, a kto znajduje si na
przeciwleg ym ko cu kana u transmisji, kto za decyduje o tym, które elementy wiedzy nale y przekaza i warto sobie przyswoi , procesy edukacyjne nie s oddzielone
jak nale y od innych yciowych zobowi za i transakcji. Bardzo dobrze t z o ono
19
20

Z. Bauman, Zindywidualizowane spo ecze stwo, Wydaw. Naukowe GWP, Gda sk 2008, s. 165.
Ibidem.
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konkluduj s owa Z. Baumanna: „uk ad pozbawiony kontroli, a nawet z definicji niepoddaj cy si takiej kontroli, podwa a sens dzia a teoretyków i praktyków edukacji
i sprawia, e mo na go postrzega jako powód do zmartwienia”21.
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El bieta Sa ata
Politechnika Radomska

Kreatywny nauczyciel – to znaczy jaki?
A creative teacher – what does it mean?

S owa kluczowe: kompetencje zawodowe nauczycieli, kszta cenie ustawiczne, kreatywny nauczyciel, kompetencje kreatywne.
Key words: professional competences of teachers, lifelong learning, creative teacher,
creative competence.
Abstract:
Out of various factors deciding on the quality and the productivity of the school work,
undoubtedly a teacher and his professional competences are the most important. The
teacher is an organiser, a manager and a carer. Fulfilling these functions in the integral
way for personal and intellectual fulfilment of a pupil ad for discovering and developing
are’s creative potential is expected from a reacher.
Competitiveness, commitment, professionalism and responsibility, there are attributes
recognised in the world of the teaching profession which should be considered in widely
understood educational context. These all features can only characterize a creative
teacher.

Wprowadzenie
Spo ród ró nych czynników decyduj cych o jako ci i efektywno ci pracy szko y,
najwa niejszym jest niew tpliwie nauczyciel i jego kompetencje zawodowe. Nauczyciel
jest organizatorem, kierownikiem oraz opiekunem. Od nauczyciela oczekuje si spe niania tych funkcji w sposób integralny, s u cy spe nieniu osobowemu i intelektualnemu ucznia, zapewnienia mu odkrywania oraz rozwoju jego potencja u twórczego.
Kompetencyjno , zaanga owanie, profesjonalizm oraz odpowiedzialno , to
uznane w wiecie atrybuty zawodu nauczyciela, które powinny by rozwa ane w szeroko rozumianym kontek cie edukacyjnym. Te wszystkie w asno ci mog by tylko
udzia em nauczyciela kreatywnego.
Celem opracowania jest okre lenie realizacji kompetencji nauczycielskich w procesie edukacyjnym, a w szczególno ci kompetencji kreatywnej.
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1. Kompetencje zawodowe nauczycieli
Poj cie kompetencji zawodowych nauczyciela wesz o do terminologii pedagogicznej bardzo niedawno. Wed ug Wincentego Okonia kompetencja to: zdolno do
osobistej samorealizacji (…) jest podstawowym warunkiem wychowania; jako zdolno do okre lonych obszarów zada kompetencja jest uwa ana za rezultat procesu
uczenia si (Oko , 2004, s. 185). Jest to równie zdolno i gotowo do wykonywania zada na okre lonym poziomie, rozwini ta sprawno niezb dna do radzenia sobie
z problemami (Ko -Seniuch, 2000, s. 228).
E. Go li ska i F. Szlosek (1997, s. 52) kompetencje rozumiej jako: przygotowanie zawodowe, zakres wiedzy, umiej tno ci i odpowiedzialno ci do wykonywania
okre lonych zada (...) potencjalne umiej tno ci, ujawniaj ce si w chwili wykonywania danego zadania. Podobne pogl dy znajdujemy u Tadeusza Nowackiego. Z t jednak ró nic , e autor dodaje, i terminu kwalifikacji u ywa si jeszcze, w przypadku
gdy kwalifikacjom towarzyszy pe na odpowiedzialno za sposób ich u ycia przez
osob wykwalifikowan – a przez to w a nie kompetentn (Nowacki, 2004, s. 100).
Nauczyciel posiadaj cy odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne
wspomaga rozwój ucznia.
Wed ug A. Grochulskiej (2002, s. 67) kompetencje okre laj trzy cechy. S kategori podmiotow , s kompetencj czyj , konkretnej osoby oraz jest to zachowanie
wyuczone w indywidualnym do wiadczeniu. Ponadto kompetencje s zdolno ci rozpoznania przedmiotowych i podmiotowych warunków sytuacji spo ecznej, gdzie warunki przedmiotowe dotycz celu i tre ci konkretnej sytuacji, natomiast warunki podmiotowe dotycz postaw i nastawie . Trzecia cecha to zdolno do rekonstrukcji przyswojonych w indywidualnym do wiadczeniu zachowa .
W. Furmanek (2007, s. 14) w ród licznych cech zauwa a równie , i maj one
mo liwo przenoszenia na ró ne sytuacje zadaniowe. Optymalny rozwój zawodowy
polega na aktywnej reorganizacji i integracji kompetencji nabytych w ci gu ycia,
przy czym wi kszo kompetencji zawiera w sobie zdolno do generowania w sposób twórczy nowych zachowa , do ró norodnego kombinowania i przekszta cania
przyswojonych elementów.

2. Klasyfikacje kompetencji
Organizacja Wspó pracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD), która w roku 1996
dokona a analizy o wiaty redniego szczebla identyfikuje kompetencje z poj ciem
umiej tno ci i wyró nia nast puj ce:
1) umiej tno pracy w zespole,
2) umiej tno komunikowania si i pos ugiwania si nowoczesn technologi
informacyjn ,
3) umiej tno ci rozwi zywania problemów,
4) umiej tno wys uchiwania innych i brania pod uwag ich pogl dów,
5) umiej tno korzystania z ró nych róde informacji,
6) pos ugiwanie si kilkoma j zykami,
7) porz dkowanie i czenie rozmaitych porcji wiedzy,
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8) umiej tno radzenia sobie z niepewno ci oraz z o ono ci ,
9) umiej tno oceniania i organizowania w asnej pracy (Furmanek, 2007, s. 16).
Denek za najwa niejsze uznaje kompetencje „prakseologiczne, komunikacyjne,
wspó dzia ania, kreatywne, informatyczne i moralne” (Denek, 1998, s. 214–217). Zdaniem J. Skrzypczaka kluczowe s kompetencje „spo eczne, kompetencje w zakresie
my lenia heurystycznego, sprawno w samodzielnym nabywaniu wiedzy oraz kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej”1.
Z kolei wed ug S. Strykowskiego (2003 s. 23) kompetencje mo na podzieli na
trzy grupy: kompetencje merytoryczne, kompetencje dydaktyczno-metodyczne
i wychowawcze.
Analiz kompetencji nauczyciela szko y wspó czesnej przedstawi równie
w swojej pracy S. Dylak (1995). Wyodr bnia on trzy podstawowe grupy kompetencji
zawodowych nauczyciela:
1. Kompetencje bazowe – pozwalaj na porozumienie si nauczyciela z dzie mi, m odzie oraz wspó pracownikami.
2. Kompetencje konieczne – to te, bez których nauczyciel nie móg by wype nia szkolnych zada edukacyjnych. Nale do nich kompetencje interpretacyjne,
autokreacyjne i realizacyjne. Dzi ki kompetencjom autokreacyjnym nauczyciel jest
twórc w asnej wiedzy pedagogicznej. W ród kompetencji koniecznych najbogatszy
obszar stanowi umiej tno ci realizacyjne, dzi ki którym nauczyciel urzeczywistnia
list zada edukacyjnych.
3. Kompetencje po dane – które mog , ale nie musz , znajdowa si w profilu
zawodowym nauczyciela, ale mog one by pomocne w zawodzie nauczyciela. Nale
do nich zainteresowania i umiej tno ci zwi zane ze sportem, sztuk , muzyk czy yciem spo ecznym.
Ciekawy pogl d na temat przygotowania do zawodu nauczyciela w kategoriach
kompetencji mo na znale w pracy R. Kwa nicy (1995). Uwa a on, e niemo liwie
jest pe ne przygotowanie do zawodu nauczycielskiego. Oczekiwane kompetencje od
nauczyciela s wci niewystarczaj ce, bezustannie pozostaj w ruchu, w rozwoju,
stale wymagaj zmian. To wszystko wynika z charakteru pracy nauczyciela, który
dzia a w niepowtarzalnych i niecodziennych sytuacjach. Efektem tej pracy s zmiany
w osobowo ci ucznia. Przygotowanie do zawodu nauczyciela nale y rozumie ca ociowo, a zarazem procesowo. Obejmuje ono osobowo nauczyciela, gdzie rozwój
jest ci g ym procesem, jest stawaniem si cz owiekiem, które nigdy nie ma ko ca.
Z nauczycielem jest dok adnie tak samo. Autor bior c pod uwag rodzaje wiedzy,
wyró nia dwie grupy kompetencji: praktyczno-moralne i techniczne. W zawodzie
nauczycielskim wa niejsze s kompetencje moralno-praktyczne, które odpowiadaj
charakterowi pracy nauczyciela oraz przes dzaj o tym, czy i w jaki sposób nauczyciel
uzna za moralnie dopuszczalne pos ugiwanie si kompetencjami technicznymi.
W dniu 13 listopada 1997 r. na posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
dotycz cym wymaga w zakresie wykszta cenia zawodowego nauczycieli jako podsta1

J. Skrzypczak: „Wokó poj cia kompetencji kluczowych i ich znaczenia w dzia alno ci zawodowej
nauczycieli doros ych”. „Edukacja Humanistyczna” 1999, nr 2, s. 27–34.
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w ich przygotowania do sprawowania funkcji kszta c cych, wychowawczych i zawodowych przyj to projekt zestawu standardów kompetencji zawodowych. Proponowane
standardy obejmuj sze kategorii: kompetencje prakseologiczne, kompetencje komunikacyjne, kompetencje wspó dzia ania, kompetencje kreatywne, kompetencje
informatyczne i kompetencje moralne (Dymek-Balcerek, 2001, s. 83–84).

3. Kompetencje kreatywne
Kompetencje kreatywne wyra aj si innowacyjno ci i niestandardowo ci dziaa nauczyciela. Nauczyciel wykazuje si tymi kompetencjami, gdy zna swoisto
dzia ania pedagogicznego jako dzia ania niestandardowego; umie uzasadni preferencj dzia ania na rzecz stymulowania procesów rozwojowych ucznia nad czynnociami nauczania. Potrafi równie wyzwala kreatywno zachowa i samodzielno my lenia w procesach edukacyjnych, umie pos u y si technikami badawczymi w rozpoznaniu zjawisk pedagogicznych i tworzeniu wiedzy podmiotowej.
Potrafi my le krytycznie i umie stymulowa rozwój tego rodzaju my lenia
u uczniów. Ponadto pos uguje si technikami twórczego rozwi zywania problemów oraz potrafi dzia a na rzecz zwi kszenia autonomii zawodowej podmiotów
edukacyjnych. Wykazuje si zdolno ci do samokszta cenia, innowacyjno ci
i niestandardowo ci dzia a w powi zaniu ze zdolno ciami adaptacyjnymi, mobilno ci i elastyczno ci .
Kompetencje kreatywne wyra aj si równie czytelno ci przekazywanych
i interpretowanych informacji oraz skuteczno ci podejmowanych przez nauczyciela dzia a edukacyjnych wobec uczniów oraz z ich udzia em.
Kompetencje kreatywne wed ug Anny Grochulskiej nale y rozpatrze w dwóch
wymiarach:
Ø dyspozycji sprawno ciowych okre laj cych poziom profesjonalizmu wyra aj cego si zdolno ci do reinterpretacji wed ug osi gni nauk pedagogicznych, zdolno ci rozumienia sytuacji edukacyjnych i rozwi zywania problemów z perspektywy
sytuacji ucznia oraz znajomo ci projektowania zasad dydaktycznych i pedagogicznych,
Ø indywidualnych w a ciwo ci spe niaj cego si podmiotu zdolnego do kierowania w asnym rozwojem oraz rozwijania swoich wiadomo ci (Grochulska, 2002, s. 69).
4.

Kompetencje nauczycieli – wyniki bada

W celu okre lenia kompetencji nauczycieli, a w szczególno ci realizacji kompetencji kreatywnych przeprowadzono badania ankietowe w ród 98 pedagogów gimnazjów. Dla przeprowadzonych bada nie mia a znaczenia p e badanych, ich sta pracy
oraz przedmiot, którego ucz . Odpowiedzi by y porównywalne. Poni szy wykres
przedstawia realizacj wszystkich kompetencji przez nauczycieli gimnazjum.
Z bada wynika, e 80% ankietowanych nauczycieli najlepiej realizuje kompetencje komunikacyjne. wiadczy to mo e o tym, e wi kszo nauczycieli ma dobry
kontakt z uczniami i wspó pracownikami, posiadaj umiej tno s uchania uczniów,
rozumiej tre ich wypowiedzi i intencji. 70% respondentów bardzo dobrze realizuje
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kompetencje informatyczne. Wynika to z faktu, e informatyka w dzisiejszych czasach jest nieroz cznym elementem naszego ycia. Du e znaczenie maj równie
kompetencje dydaktyczne. 70% ankietowanych oceni a je bardzo dobrze. Nauczyciele
wspó pracuj z uczniami, maj bogaty warsztat nauczycielski, wykorzystuj ró norodne materia y dydaktyczne na zaj ciach.
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Wykres 1. Ocena realizacji kompetencji nauczycieli

Najs abszym elementem jest realizacja kompetencji wspó dzia ania. Tylko 55%
ankietowanych ocenia a je bardzo dobrze.
Najwi ksz rozbie no odnotowano w odpowiedziach dotycz cych realizacji
kompetencji kreatywnej. Kompetencje kreatywne posiadaj nauczyciele, którzy charakteryzuj si rozwi zywaniem problemów, wykazuj samodzielno
my lenia
i dzia ania. 60% ankietowanych w pe ni realizuje te kompetencje, a 40% na poziomie
dobrym. Szczegó owe dane o realizacji tej funkcji przedstawia tabela 1.
Analizuj c wyniki bada w ród nauczycieli, mo na zauwa y , e najlepiej radz
sobie z planowaniem w asnego rozwoju zawodowego (po owa badanych w pe ni realizuje to zadanie). Kolejn kategori , któr nauczyciele realizuj w pe ni, jest badanie
w asnej praktyki, dokonywanie zmian. Ma to zwi zek z poprzedni kategori . Je li
nauczyciel dokonuje takich bada , widzi potrzeb zmian, to potrafi równie zaplanowa studia podyplomowe, kursy czy inne formy kszta cenia, w których powinien
uczestniczy . Znaczna cz
ankietowanych samokszta ci si (43%). Niepokoi jednak
niewielki odsetek badanych, któr nie podejmuj samokszta cenia (33%). Dla realizacji kompetencji kreatywnej wa ne jest my lenie krytyczne, a to jest udzia em tylko
39% ankietowanych. Czy pozostali nauczyciele ucz krytycznego my lenia swoich
uczniów? Mo na przypuszcza , e nie. To na pewno jest niepokoj ce. Ponad 30%
nauczycieli prowadzi eksperymenty pedagogiczne, postrzega osoby, rzeczy i zjawiska
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niestandardowo. Najmniej ankietowanych stosuje innowacje (22%) i tworzy swój
warsztat pracy (25%). Kompetencja kreatywna to wa ny element pracy nauczycielskiej. Posiadaj c j , nauczyciel ma mo liwo ci kszta towania samego siebie oraz w asnego rodowiska. Jest równie otwarty na inne osoby. Maj c takie w asno ci, jest
w stanie oddzia ywa na uczniów przygotowuj c ich do kreatywnego radzenia sobie
w ró nych sytuacjach, podejmowania próby rozwi zywania problemów oraz w a ciwego decydowania o dzia aniach.
Tabela 1. Ocena realizacji kompetencji kreatywnej
Realizuj

Umiej tno ci

Czasami realizuj

Brak realizacji

N

%

N

%

N

%

Stosowanie innowacji

22

22,4

34

34,7

42

42,9

Prowadzenie eksperymentów pedagogicznych

34

34,7

32

32,7

32

32,7

Postrzeganie osób, rzeczy
i zjawisk w sposób
niestandardowy

34

34,7

41

41,8

23

23,5

Tworzenie i przetwarzanie
elementów warsztatu pracy

25

25,5

40

40,8

33

33,7

Umiej tno my lenia
krytycznego

38

38,8

25

25,5

35

35,7

Planowanie w asnego
rozwoju

50

51,0

36

36,7

12

12,2

Samokszta cenie

42

42,9

24

24,5

32

32,7

Badanie w asnej praktyki,
dokonywanie zmian

48

49,0

24

24,5

26

26,5

Przeprowadzona ankieta pozwoli a pozna kompetencje wspó czesnego nauczyciela, jego przygotowanie do pe nienia tego zawodu, a przede wszystkim realizacj
kompetencji kreatywnej.

Zako czenie
Nauczyciel na ka dym etapie swojej pracy zawodowej powinien pami ta , e jego kompetencje nie s sta e. Nale y je ci gle doskonali , poniewa raz uzyskane nie
wystarczaj na ca aktywno zawodow ,. Placówki o wiatowe powinny wspiera
nauczycieli w takich dzia aniach jak organizowanie ró nych kursów, seminariów czy
szkole .
Wspó czesny nauczyciel powinien d y do rozwoju i doskonalenia swoich kompetencji, poniewa otaczaj cy nas wiat ci gle zmusza nas do nabywania nowych umiej tno ci, ale równie cz owiek jest tak skonstruowany, aby ci gle podnosi swoje wartoci i ci gle si doskonali . Takie podej cie wspó czesnego nauczyciela zaowocuje wi kEDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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sz efektywno ci dzia ania w pracy, co spowoduje wzrost zaanga owania uczniów
w przebieg lekcji. Nale y jednak pami ta , e bez silnej motywacji i rodków umo liwiaj cych dalsze pog bianie kompetencji jakikolwiek rozwój b dzie niemo liwy.
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lokalna, regionalne strate-

Streszczenie
Procesy post puj cej globalizacji nie tylko podkre laj znaczenie uczenia si przez ca e
ycie, ale równie wymagaj od osób doros ych zdobywania nowych informacji, doskonalenia umiej tno ci i weryfikacji ich wiedzy i warto ci w obliczu nowych wymaga i zmian. Krajowe strategie kszta cenia ustawicznego nie s w stanie sprosta specyficznym wymogom poszczególnych regionów. Jednocze nie, poradnictwo zawodowe
staje si coraz bardziej istotnym narz dziem walki z bezrobociem. W odpowiedzi na te
wyzwania, w kontek cie kszta cenia ustawicznego podejmowane s regionalne inicjatywy, m.in. mi dzynarodowy projekt WiSaR oraz @ktywna Wie – Praca dla Aktywnych.
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Background
The ongoing development of ICT makes the flow of and access to information
easier, enable active participation in virtual networks, facilitate crossing the borders in
both virtual and real world. In the knowledge-based society, the intellectual capital is
far more important than the material one. These processes support the proceeding
globalization, not only emphasize the significance of lifelong learning but also require
from adult people acquiring new information, improving their skills and verification of
their knowledge and values to face new requirements and ongoing changes.
The article undertakes the following problems:
• participation in lifelong learning,
• role and importance of the regional lifelong learning strategies in the context
of the national documents,
• role of professional counselling in the context of continuing education.

Role and importance of lifelong learning
The lifelong learning issue is widely discussed at European and national level,
and in the context of economic crisis and building the knowledge-based society more
and more often at local level.
The issues of the lifelong learning in Poland are regulated by documents which
are in close correlation with the EU policy. At the European level the Europe 2020
Strategy is the applying document. This is a strategy for smart growth and sustainable
development for a social inclusion, which continues the goals defined by the Lisbon
strategy. The 5 targets for the EU in 2020:
− Employment - 75% of the 20-64 year-olds to be employed.
− R&D/innovation - 3% of the EU's GDP (public and private combined) to be
invested in Research&Development / innovation.
− Climate change / energy – greenhouse gas emissions 20% (or even 30%, if the
conditions are right) lower than 1990; 20% of energy from renewables; 20%
increase in energy efficiency.
− Education - Reducing school drop-out rates below 10% at least 40% of 30-34year-olds completing third level education.
− Poverty/social exclusion - at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social exclusion.1
In the context of this document, the issue of lifelong learning is becoming more
and more important.
According to the data gathered by Eurostat, more than a third of the EU population between 25-64 years participate in formal or non-formal education and training.
There are significant country differences in participation rates according to the results
from the first Adult Education Survey. Young people participate more and there are
minor differences between males and females. Among those participating, a large
1

Europe 2020. Strategy for smart and sustainable growth for a social inclusion, European Commission,
Brussels 2010. http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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majority participate in non-formal education and training and over 80% of the nonformal activities are job-related. About 6% participate in formal education and training
(fig. 1).

Fig. 1. Participation in education and training in EU, 2009 [%]
Source: based on Eurostat data.

Against the background of the EU countries, the participation in lifelong learning is
not at a very high level.
In Poland, The Strategy for Lifelong Learning till 2010 was a binding document till
2010 passed by the Ministry Council on 8 July 2003. Strategic goal of the national
lifelong learning strategy was to offer support and orientation for individual development and stimulating innovativeness and creativity of an individual. It should improve
the organization of work and development of a knowledge-based society. It is in accordance with the EU policy aimed at active citizenship, personal fulfillment, adaptation to ongoing changes and getting the employment.
Currently, the binding document in Poland is The Perspective of Lifelong Learning
– the project of the strategic document passed on 4.02.2011 by the Inter-resorts Team
for Lifelong Learning, Ministry of Education. The main aim of this document is supporting the coherent and complex attitude towards lifelong learning considered by all
strategic national development documents, including European integration – implementation in Poland the lifelong learning policy and European Qualification Framework. The strategic aim of this document is: well-educated children and youth prepared for lifelong learning and adult people improving their competences and qualifications according to the challenges to be faced in their career, social and private life.
Operational aims of the document are oriented at:
− creativity and innovativeness,
− clear and coherent national system of qualifications,
EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011

53

− diverse and available offer of the early education,
− education and training adapted to the economy’s needs and changes at the labour market,
− work environment and social engagement fovouring the dissemination of adult
education2.
Poland (together with Bulgaria, Greece, Romania and Slovakia) are in the group of
the EU countries with the lowest rate of the lifelong learning development in people
between 4-64. Therefore, it is necessary to support the participation in lifelong learning and undertaking this issue not only at national but also at regional and local level.

Regional lifelong learning strategies – WiSaR project
By definition, the national strategies for lifelong learning cannot give adequate
consideration to the requirements and specific circumstances of individual regions.
Above all the economically disadvantaged areas often see approaches and strategies in
all areas of lifelong learning that inadequately address regional requirements. It is
against this background that in many regions the demand for a regional specification
of lifelong learning strategies arises, which is above all expected to take the local economic conditions and frameworks into consideration. Considering above problems,
the WiSaR project (Regional Economy-oriented Strategies for Lifelong Learning) has
been established within the transnational partnership: Schulungszentrum Fohnsdorf
(Austria - leader), Dimitra Institute (Greece), Institute for Sustainable Technologies National Research Institute (Poland), COOP Institute of Education (Slovakia), School
Centre Ptuj (Slovenia).
The project was aimed at the development of a common structure of the regional
lifelong learning strategy and its adaptation in 5 partner countries (Austria - Upper
Mur Valley region, Greece – Thessaly region, Poland – Radom region, Slovakia –
Nitra region, Slovenia – Podravje region) considering the specifications of all regions.
In order to support future implementation of the strategies and accuracy of their contents, the strategies have been developed together with the decision makers from the
economy, policy, labour market and education, and discussed in all countries during
the focus groups. The strategies developed on the basis of this co-operative approach
shall be established in the regions for their long-term utilization. This document of the
model strategy, therefore, is the example of the regional lifelong learning strategy
including specific requirements of the regions participating in the project. By establishing these strategies, the partners working within the WiSaR project were focused
on supporting these regions to cope with the challenges which educational and economic systems will face in the future.
Against the background of the regional lifelong learning strategies, individual
methods have been developed to match offer and demand, competence requirements
and to integrate them into the available education and training programmes (formal
and non-formal) offered in the selected regions.
2

The Perspective of Lifelong Learning – the project of the strategic document passed on 4.02.2011 by the
Inter-resorts Team for Lifelong Learning, Ministry of Education, www.men.gov.pl
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The results delivered by the WiSaR project at the middle of this year shall provide the participating regions with sustainable strategies for lifelong learning matching
the needs of the regional stakeholders. The process of the strategy implementation
shall be also supported by the programmes and initiatives being undertaken at the regional and local level, e.g. projects funded with support from the EU funds.

Activity of a local community in the labour market
In the context of the ongoing changes and specific requirements of all regions, the
career paths play significant role, therefore the demand for specialists giving advice
and support concerning the local labour market requirements is growing. The development of new technologies influence on the access to the labour market in general
and still will in the future, therefore professional counselling is becoming more and
more popular. The distance counselling is the alternative form of professional counselling. The most popular service provided within professional counseling is the Individual Action Plan (IAP). IAP is treated as a process facilitating customer training solution (to obtain and maintain employment). Offered counselling services help to the
unemployed and job seekers to assess their own needs in terms of employment, choose
the right goal for professional development, enhance their attractiveness and help them
achieve independence in the labour market.
@ktywna Wie – Praca dla Aktywnych (Active Village – Work for the Active, Operational Programme: Human Capital) is one of the regional initiative undertaken in
the field of professional counselling in Zwole region last year. The aim of the project
was to support activity of the county community in the labour market and improve
their employability through the use of ICT in distance professional counselling. The
project involved 64 adults with minimal professional preparation - up to 34 years old,
including those without professional experience, the elderly (over 45 years old) who
has difficulties in complying with the requirements of modern market economy and
the long-term unemployed, farmers, farmers' spouses, family members who wished to
take up employment outside the agriculture sector. The project’s activities included
among others: activating workshops, distance professional counselling (383 on-line
sessions), development of training materials. As a part of the project, 61 Individual
Action Plans have been developed to support people in job-seeking processes. As a
result, 13 job-seekers have found a job, 12 people were assigned to take some training
and over 80 people participated in local seminars and workshops organized within the
project.
The project’s ideas shall be developed after its completion in 51 local e-points
networked in eSycyna.

Summary
In the face of ongoing changes in the economy, continuous reflection on the lifelong learning issue in the wider context including a regional specificity is necessary.
Continuing adult education plays significant role in combating poverty and social exclusion and promoting good practices for sustainable development. Lifelong learning
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is important in solving educational and global problems. It is even of a higher importance in the globalization era, which is characterized by violent changes, integration
and technological development. National initiatives which are currently more often
undertaken in regional and local dimension help to provide adult people with required
knowledge and skills to improve the quality of their life.
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badawczo-szkoleniowa dla m odych
pracowników nauki – WEMESURF
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network for early stage researchers - WEMESURF
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Training Network, doctoral and postdoctoral fellowships.
Abstract
In years 2006–2010, ITeE – PIB realised European Union scholarships for junior
scientists in tribology area, being a research and training network of Marie Curie 6th
Framework Programme, the project acronym was WEMESURF. The project involved
14 partners (7 universities, 4 research and development units and three industrial
partners) from 9 European countries.
At the consortium partners employed 22 people: 12 junior researchers with less than 4
years of scientific experience without a doctoral degree, for 3 years, and 10 people with
PhD, employed for one year. They came from 11 European and 4 Asian countries.
The Marie-Curie 6th Framework Programme has proved very beneficial instrument in
contributing to the creation of the European Research Area (ERA). 22 junior scientists
could develop their professional skills and obtain a doctoral degree. In the course of
three years of work and training cycle they were prepared to carry out international
projects with the highest scientific and technical level.

Wprowadzenie
W latach 2002–2006 6. PR by g ównym instrumentem UE s u cym do finansowania bada w Europie. W praktyce przyznane do realizacji projekty trwa y do
ko ca 2010 roku. Program ten, zaproponowany przez Komisj Europejsk i przyj ty
3 czerwca 2002 roku przez Rad Ministrów i Parlament Europejski, zosta otwarty dla
publicznych i prywatnych, ma ych i du ych podmiotów.
6. Program Ramowy Unii Europejskiej obejmowa swym dzia aniem dziedziny
nauki, bada i innowacji. G ównym celem 6.PR by o przyczynienie si do stworzenia
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Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – ang. European Research Area) poprzez
lepsz integracj i koordynacj rozproszonych prac badawczych prowadzonych
w Europie.
Celami strategicznymi programu by y:
• rozwój prawdziwie europejskiej, wyposa onej w najlepsze umiej tno ci spoeczno ci naukowej oraz wspieranie prac naukowych i technicznych najwy szej jakoci prowadzonych w ramach ponadnarodowych projektów z wykorzystaniem mobilno ci naukowców,
• pobudzanie ponadnarodowej wspó pracy w dziedzinie bada zw aszcza mi dzy przemys em a szko ami wy szymi,
• stworzenie rodowiska przyjaznego innowacyjno ci, które b dzie promowa
transfer technologii, a tak e chroni w asno intelektualn i stymulowa rozwój kapita u ludzkiego.
Osi gni cie celów strategicznych by oby niemo liwe bez zaanga owania wielu
tysi cy pracowników nauki o odpowiednio wysokim przygotowaniu do prowadzenia
prac badawczych i o du ej mobilno ci. W uznaniu dla znaczenia „nowej wiedzy”
i „transferu wiedzy” 6. PR przewidzia dzia alno szkoleniow nastawion na ogóln
popraw jako ci bada prowadzonych w Europie poprzez wykszta cenie i zaanga owanie m odych pracowników nauki wyszkolonych w najsilniejszych o rodkach badawczych w Europie. W tym celu bud et na programy szkoleniowe w 6. PR zosta
znacznie zwi kszony w stosunku do poprzednich programów.
Kluczowym instrumentem 6. Programu Ramowego w tym zakresie by system
stypendiów Marie Curie. Dzia alno stypendialna stanowi a warto ciowy wk ad
w badania europejskie zw aszcza poprzez zach canie m odych pracowników naukowych do podejmowania i kontynuowania kariery zawodowej w dziedzinie nauki
i techniki.
W Instytucie Technologii Eksploatacji – Pa stwowym Instytucie Badawczym
w latach 2006–2010 realizowano projekt stypendialny typu Marie Curie o akronimie
WEMESURF b d cy sieci badawczo-szkoleniow dla m odych pracowników nauki.
Autorzy niniejszego artyku u pragn podzieli si z czytelnikiem do wiadczeniami
i refleksjami z realizacji projektu.
Idea utworzenia sieci szkoleniowej dla m odych pracowników nauki maj cej na
celu ukszta towanie i wyszkolenie wybitnych jednostek wynika a z konieczno ci
zwi kszenia liczby absolwentów wy szych uczelni o wysokim wiatowym poziomie
wykszta cenia w obszarze tribologii1. Uzyskane wykszta cenie, nawet na najlepszych
uniwersytetach europejskich, nie dawa o wystarczaj cej wiedzy i do wiadczenia do
podj cia prac badawczo-rozwojowych w obszarze tribologii. Kontynuowanie kszta cenia w pojedynczych instytucjach bardzo cz sto okazywa o si niewystarczaj ce dla
osi gni cia wysokiego poziomu pozwalaj cego na rozwój prawdziwie europejskiej,
wyposa onej w najlepsze umiej tno ci spo eczno ci naukowej. Kolejn barier by
1

Tribologia jest nauk o tarciu i procesach towarzysz cych tarciu. Do wa nych procesów towarzysz cych tarciu, a maj cych du e znaczenie techniczne, nale procesy zu ywania materia ów tr cych oraz
smarowanie. Nazwa wywodzi si od greckich s ów tribos-tarcie, logos-nauka.
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brak mobilno ci pracowników nauki. Skutkowa o to brakiem odpowiednio przygotowanych kadr do podj cia realizacji najwy szej jako ci prowadzonych w ramach ponadnarodowych projektów.
Cz onkowie konsorcjów realizowanych mi dzynarodowych projektów w obszarze tribologii (COST Akcja 532, Wirtualny Instytut Tribologiczny – VTI), w których
uczestniczy tak e Instytut, wyst pili z wnioskiem do Komisji Europejskiej o utworzenie mi dzynarodowej sieci badawczo-szkoleniowej dla m odych pracowników
nauki w obszarze tribologii.
W wyniku zawartego porozumienia powo ano konsorcjum dla realizacji sieci badawczo-szkoleniowej (Marie Curie Research Training Networks – RTN) o akronimie
WEMESURF2 pn. „Badanie mechanizmów zu ywania oraz cech u ytkowych warstwy
wierzchniej w aspekcie prognozowania trwa o ci i kryteriów jako ci – od mikro- do
nano – skali” (ang. Characterisation of wear mechanisms and surface functionalities
with regard to life time prediction and quality criteria – from micro to the nanorange). W konsorcjum wzi o udzia 14 partnerów (7 uniwersytetów, 4 jednostki badawczo-rozwojowe i trzech partnerów przemys owych – tabela 1) z 9 krajów (rys. 1).
Tabela. 1. Organizacje cz onkowskie konsorcjum projektu WEMESURF
Lp.
1
(Koordynator)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

Partner / Wydzia

Akronim

Kraj

AC T research GmbH
Austrian Center of Competence for Tribology

AC T

Austria

PHILIPS

Holandia

Philips Applied Technologies
Tribology & Bearing Technology Group
École National Supérieur Des Mines De Paris
Center For Materials
Institute of Nuclear Research of the Hunguarian Academy of
Sciences; Cyclotron Department
OptoServ GmbH
NanoFocus AG
Vienna University Of Technology
Institute for General Physics
SKF Engineering & Research Centre B.V.
University of Hannover
Institute for Measurement and Control Technique
Institute for Sustainable Technologies,
National Research Institute (ITeE – PIB)
University of Ljubljana
Centre for Tribology, Technical Diagnostics and Hydraulics
University of studies of Milan
The Interdisciplinary Centre for Nanostructured Materials and
Interfaces (Cimaina)
Imperial College
School of Engineering
Cardiff University
Department of Mechanical Engineering

ARMINES Francja
ATOMKI

W gry

OPTO
NANO

Niemcy
Niemcy

TUW

Austria

SKF

Holandia

UHANN

Niemcy

ITeE – PIB Polska
LUT

S owenia

UNIMI

W ochy

IMPERIAL

Wielka
Brytania
Wielka
Brytania

CU

www.wemesurf.net
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Rys. 1. Organizacje cz onkowskie konsorcjum projektu WEMESURF

Interdyscyplinarny i wielonarodowy charakter sieci, obejmuj cy znane uniwersytety europejskie, czo owe jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedstawicieli przemys u
zainteresowanego wdra aniem opracowanych efektów i zatrudnieniem najwy szej klasy
specjalistów gwarantowa osi gni cie najwy szych standardów kszta cenia. Sie badawczo-rozwojowa zosta a powo ana do istnienia i uzyska a dofinansowanie z Komisji
Europejskiej na cztery lata 2006–2010 w ramach kontraktu nr MRTN-CT-2006-035589.
W wyniku trwaj cej ponad rok rekrutacji u partnerów konsorcjum zatrudniono 22
osoby: 12 m odych pracowników nauki poni ej 4 lat pracy naukowej bez stopnia doktora (ESR – ang. Early Stage Researcher) na 3-letnie sta e i 10 osób z tytu em doktora
na roczne sta e (ER – ang. Experienced Researcher). Osoby zatrudnione w projekcie
pochodzi y z 11 krajów europejskich i z 4 krajów azjatyckich – tab. 2.
Zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w projektach Marie Curie instytucja goszcz ca nie mog a zatrudnia osób z w asnego kraju. Mia o to nada mi dzynarodowy
charakter sieci i zintensyfikowa mobilno m odych pracowników nauki. Ka dy ze
stypendystów odbywa szkolenia i prowadzi badania nie tylko w instytucji macierzystej, ale równie w sta ach, zwykle trwaj cych od 1 do 3 miesi cy, przynajmniej
u dwóch partnerów konsorcjum. Czynnikami maj cymi zach ca m odych pracowników do partycypowania w sieci mia y by :
• mo liwo rozwoju kariery zawodowej w dynamicznie rozwijaj cym si obszarze nauki,
60
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Tab. 2. Instytucje goszcz ce i kraj pochodzenia stypendystów projektu WEMESURF

*

Kod stypendysty

Instytucja goszcz ca

ESR 01
ESR 02
ESR 03
ESR 04
ESR 05
ESR 06
ESR 07
ESR 08
ESR 09
ESR 10
ESR 11
ESR 12
ER 01
ER 02*
ER 03
ER 04*
ER 05
ER 06
ER 07
ER 08
ER 09
ER 10
ER 11

AC T (Austria)
AC T (Austria) / ATOMIKI (W gry)
ARMINES (Francja)
NANO (Niemcy)
TUW (Austria)
SKF (Holandia)
UHANN (Niemcy)
ITeE-PIB (Polska)
LUT (S owenia)
UNIMITT (W ochy) / PHILIPS (Holandia)
IMPERIAL (Wielka Brytania)
CU (Wielka Brytania)
AC T (Austria)
AC T (Austria)
ARMINES (Francja)
ATOMIKI (W gry)
NANO (Niemcy)
TUW (Austria)
SKF (Holandia)
UHANN (Niemcy)
ITeE-PIB (Polska)
LUT (S owenia)
IMPERIAL (Wielka Brytania)

Kraj pochodzenia stypendysty
W ochy
W ochy
Bia oru
Tajlandia
Polska
Hiszpania
Chiny
Rumunia
Portugalia
Turcja
Polska
W ochy
Rumunia
Wielka Brytania
S owacja
Wielka Brytania
Pakistan
Grecja
Szwecja
Hiszpania
Estonia
Hiszpania
Turcja

Stanowiska ER 02 i ER 04 jako zwi zane tematycznie zosta y obsadzone przez jedn osob .

• praca w mi dzynarodowym konsorcjum, liczne kontakty naukowe i zawodowe, mo liwo odbywania sta ów w jednostkach badawczo-rozwojowych i u partnerów przemys owych,
• mo liwo uzyskania stopnia doktora nauk technicznych,
• dobre zarobki równe redniemu uposa eniu w 25 krajach UE na zajmowanym
stanowisku.
Z przeprowadzonej przez koordynatora analizy dotycz cej motywacji m odych
pracowników tzw. ESR do zatrudnienia si w sieci najwi ksze znaczenie mia a mo liwo znalezienia dobrej pracy, korzy ci finansowe oraz zdobycie do wiadczenia
w wykonywanym ju zawodzie.
Korzy ci p yn ce z uczestnictwa w sieci badawczo-szkoleniowej by y szczególnie atrakcyjne dla m odych pracowników nauki wywodz cych si z biednych krajów
azjatyckich (Chiny, Tajlandia, Pakistan, Indie, Turcja) oraz z najbiedniejszych krajów
europejskich (Bia oru , Rumunia, S owacja, Polska). Osobn grup stanowili absolwenci uczelni krajów zachodnich, w których obecny kryzys finansowy znacznie
wcze niej dotkn m odych dobrze wykszta conych ludzi niemog cych znale zatrudnienia w swoich krajach (Grecja, Portugalia, Hiszpania, W ochy).
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Podstawow barier dla rekrutacji najzdolniejszych osób by fakt, e pracownicy
naukowi, posiadaj cy zatrudnienie na uniwersytetach i w jednostkach badawczo-rozwojowych obawiali si o utrat pracy w macierzystej jednostce po trzyletnim
okresie zatrudnienia za granic . Skutkowa o to tym, e adna z zatrudnionych w sieci
osób nie by a wcze niej pracownikiem instytucji b d cej cz onkiem konsorcjum. Ponadto wielu potencjalnych kandydatów odstrasza fakt opuszczenia kraju zamieszkania na 3 lata, co mog oby mie negatywny wp yw istniej ce wi zi ludzkie i sytuacj
rodzinn .
Projekt WEMESURF trwa cztery lata, w toku których przeprowadzono 12 trzyletnich sta y doktoranckich i 10 rocznych doktorskich. Zorganizowano ponad 30
szkole teoretycznych i praktycznych, 16 spotka organizacyjnych i trzy szko y letnie.
Przeprowadzono ponad 50 wyk adów tematycznych. Wykonano setki prac badawczych. Przeprowadzono ok. 40 badawczych sta y stypendystów, zwykle dwu- lub
trzymiesi cznych, u partnerów konsorcjum. Ponadto opracowano ponad 100 publikacji naukowych, a wyniki prac przedstawiono na prawie 20 konferencjach naukowych.
Zak ad Tribologii ITeE – PIB by zaanga owany w prace naukowe i organizacyjne sieci WEMESURF. W instytucie zatrudniono 2 stypendystów (1 ESR i 1 ER) oraz
zorganizowano jeden miesi czny sta doktorancki. Zorganizowano spotkanie robocze
(rys. 2) oraz warsztaty szkoleniowe (rys. 3) dla wszystkich uczestników sieci. Wykonano zaplanowany cykl szkole stypendystów. Przeprowadzono prace badawcze
uwie czone prac doktorsk stypendystki Mihaeli Vlad, pod kierunkiem prof. dr hab.
in . Mariana Szczerka, obronion w lipcu 2010 r. w j z. angielskim na Wydziale Mechanicznym Politechniki ódzkiej.
Znaczne by o równie zaanga owanie pracowników ITeE – PIB w sprawy organizacyjne sieci. Dr in . Remigiusz Michalczewski pe ni funkcj zast pcy kierownika
projektu (vice-manager) WEMESURF odpowiedzialnego za nadzór nad prawid owym, zgodnym z wymogami Komisji Europejskiej przebiegiem szkole i prac badawczych stypendystów.

Rys. 2. Uczestnicy spotkania projektu WEMESURF w ITeE – PIB (6 marca 2008)
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Rys. 3. Warsztaty Tribologiczne w ITeE – PIB (7 marca 2008)

Z realizacj projektu WEMESURF wi za o si wiele korzy ci dla Europy, a tak e
dla Polski. Podstawow korzy ci by o uzyskanie lepszej integracji i koordynacji rozproszonych prac badawczych. Nawi zano liczne kontakty naukowe, które procentuj po
dzie dzisiejszy. Rozwi zano wiele problemów badawczych z obszaru tarcia, zu ywania
i smarowania. Zaanga owane w projekt zespo y badawcze mog y korzysta z wiedzy
o do wiadczenia partnerów konsorcjum. Natomiast interdyscyplinarny charakter sieci
pozwoli na zaanga owanie specjalistów z obszaru budowy i eksploatacji maszyn, chemii, fizyki i in ynierii materia owej. Wyniki wspólnych prac publikowano w periodykach o wiatowym zasi gu, za opracowane patenty zosta y wdro one w przemy le.
Sie badawczo-szkoleniowa WEMESURF by a dedykowana m odym pracownikom nauki i mo na powiedzie , e zako czy a si pe nym sukcesem. Stypendy ci
zostali zaanga owani w prace zespo ów badawczych realizuj cych naukowe
i wdro eniowe projekty mi dzynarodowe o najwy szym europejskim poziomie naukowym i technicznym. Uzyskali bardzo wysokie, unikatowe w skali wiatowej,
przygotowanie, niezb dne dla realizacji najwy szej jako ci prac naukowych
i technicznych prowadzonych w ramach ponadnarodowych projektów z wykorzystaniem mobilnych naukowców. Wielu z nich przygotowa o swoje prace doktorskie bronione na znanych europejskich uczelniach (m.in. Imperial College w Londynie, Uniwersytet w Wiedniu, Politechnika ódzka, Uniwersytet w Lulei).
Szczególn uwag zwrócono na losy m odych pracowników po zako czeniu pracy
sieci. W dobie globalnego kryzysu i wzrastaj cego bezrobocia zw aszcza w ród m odych ludzi, zdobyte umiej tno ci zawodowe okaza y si bezcenne. M odzi, pracownicy
sieci WEMESURF tzw. ESR, maj cy unikatowe w skali wiatowej, przygotowanie
zawodowe, na ogó nie wrócili do swoich macierzystych krajów. Ich wysokie wykszta cenie dawa o im przewag w osi gni ciu zatrudnienia w bogatych krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Holandia, Szwecja). Podobn drog wybra a tak e stypendystka wyszkolona w ITeE – PIB, która nie wnioskowa a o kontynuacj zatrudnienia w kraju ze wzgl du na ra co niski poziom wynagrodze w stosunku
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do uzyskanych kwalifikacji zawodowych. Bez problemu znalaz a ona zatrudnienie
w laboratorium petrochemicznym w Anglii (Oxford). Podobn drog kariery zawodowej wybrali stypendy ci z Polski. Po zako czonym stypendium nie wrócili oni do kraju,
lecz zasilili grono polskiej emigracji zarobkowej. Pocieszeniem jest fakt, e uzyskali oni
zatrudnienie w renomowanych instytucjach w Austrii i Anglii.
Inn drog kariery wybrali pracownicy do wiadczeni tzw. ER, ze stopniem doktora. Wi kszo z nich po zako czeniu pracy w sieci, zyskawszy mi dzynarodowe
do wiadczenie wróci a do swoich macierzystych uczelni.
Podsumowuj c, programy Marie-Curie 6. Programu Ramowego s bardzo interesuj cym i korzystnym instrumentem przyczyniaj cym si do stworzenia Europejskiej
Przestrzeni Badawczej (ERA). Wielu m odych pracowników nauki mog o rozwija
swoje umiej tno ci zawodowe i uzyska stopie doktora. Programy Marie-Curie s
bardzo korzystne dla najlepszych instytucji badawczych europejskich krajów, które po
zako czeniu projektu mog zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników,
przygotowanych merytorycznie do prowadzenia projektów mi dzynarodowych
o najwy szym poziomie naukowym i technicznym.
dr in . Remigiusz MICHALCZEWSKI
Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom
e-mail: remigiusz.michalczewski@itee.radom.pl
prof. dr hab. in . Marian SZCZEREK
Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom
e-mail: marian.szczerek@itee.radom.pl
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Jolanta RELIGA
Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom
Sylvia IPPAVITZ
Szulungszentrum Fohnsdorf, Austria

Outplacement jako proces wspieraj cy
w czenie spo eczne
Outplacement as a process supporting social inclusion
S owa kluczowe: outplacement, bezrobocie, szkolenia na stanowisku pracy, tutor, mentor.
Key words: outplacement, unemployment, training at the work place, tutor, mentor.
Abstract
The school-work transition is continuously a serious challenge for young people in the
majority of the European countries.
International partnership of six EU countries proposed a supporting system for mentors
and tutors, realizing the processes of outplacement being aimed at the optimalisation of
adjusting the qualifications of (job-seekers) to the needs of employers.
Article presents the unified European outplacement framework within the project.

Wprowadzenie
Powszechne w czenie spo eczne obywateli Unii Europejskiej to dzi jeden
z najwa niejszych celów Wspólnoty. To jeden z trzech priorytetów rozwoju UE
w perspektywie nast pnej dekady sformu owanych w strategii na rzecz inteligentnego
i zrównowa onego rozwoju Europa 20201 . Dokument ten wytycza konkretne,
wymierne cele do osi gni cia w roku 2020. Jednym z nich jest uzyskanie wska nika
zatrudnienia w ród osób w wieku 20–64 lata na poziomie 75%. Mo na wi c zada
pytanie: Jak wspomóc te dzia ania na poziomie lokalnym? Jak optymalizowa procesy
dopasowywania kwalifikacji aktualnych i przysz ych pracowników do oczekiwa
pracodawców?

M odzie na polskim rynku pracy
Realia polskiego rynku pracy odbiegaj od przytaczanych powy ej za o e
dotycz cych poziomu zatrudnienia. P ynne wej cie na rynek pracy bezpo rednio po
uko czeniu szko y to ci gle powa ne wyzwanie. Analiza danych Ministerstwa Pracy
1

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu
spo ecznemu. KOM (2010), Bruksela 2010, s. 5.
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i Polityki Spo ecznej2 wskazuje, e udzia osób do 25 roku ycia w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych, w ci gu kilku ostatnich lat wykazuje tendencj rosn c .
Wzrasta równie bezwzgl dna liczba bezrobotnych w ród osób m odych (rys. 2). Tym
bardziej uzasadnione wydaje si uznanie tej grupy osób, za b d ce w szczególnej
sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Rys. 1. Udzia osób bezrobotnych do 25 roku ycia w ogólnej liczbie bezrobotnych
ród o: Sytuacja na rynku pracy osób m odych w 2009 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej,
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Analizy/2009_osoby_mlode_na_rynku_pracy.pdf
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Rys. 2. Liczba bezrobotnych w ród osób m odych w Polsce na przestrzeni lat 2005–2011
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych MPiPS.

2

Sytuacja na rynku pracy osób m odych w 2009 roku, MPiPS,
www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Analizy/2009_osoby_mlode_na_rynku_pracy.pdf
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Interesuj cych danych dostarcza analiza struktury bezrobotnej m odzie y pod
wzgl dem posiadanego do wiadczenia zawodowego (tabela 1). Wskazuje ona, e ponad 50% bezrobotnych w wieku do 25 roku ycia nie posiada adnego sta u zawodowego, a 23% legitymuje si niewielkim sta em, nieprzekraczaj cym jednego roku.
A zatem mo na wnioskowa , e ponad 70% m odzie y wymaga wsparcia w pozyskaniu pierwszego do wiadczenia zawodowego.
Tabela 1. Bezrobotni ogó em i w wieku do 25 roku ycia wed ug poziomu wykszta cenia, sta u
pracy (stan na dzie 31 marca 2011 r.)
Liczba bezrobotnych ogó em
Specyfikacja
W liczbach
bezwzgl dnych
2 133 916

Razem

w%
100,0

Liczba bezrobotnych w wieku do
25 roku ycia
W liczbach
bezwzgl dnych
469 336

w%
100,0

wy sze
policealne i rednie
zawodowe
rednie
ogólnokszta c ce
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poni ej

223 489

10,5

37 236

7,9

465 292

21,8

115 906

24,7

236 458

11,1

118 702

25,3

605 292
603 385

28,3
28,3

88 842
108 650

18,9
23,1

do 1 roku

333 520

15,6

110 302

23,5

1–5

480 490

22,5

107 523

22,9

5–10

284 630

13,3

4 046

10–20

312 111

14,6

–

–

20–30

222 067

10,4

–

–

30 lat i wi cej

68 114
432 984

3,2

–

–
52,7

Bez do wiadczenia

20,3

247 465

0,9

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych: Statystyki strukturalne maj 2011.
http://www.psz.praca.gov.pl

Na podstawie zidentyfikowanych podobnych problemów napotykanych przez
m odzie ró nych krajów w dost pie do zatrudnienia zrodzi si mi dzynarodowy
projekt Leonardo da Vinci Support for People with difficulties on employment AccessEuropean Outplacement Frameowrk (Wsparcie dla osób poszukuj cych lub zmieniaj cych zatrudnienie) – projekt EOF.
Mi dzynarodowe partnerstwo projektu EOF skupia instytucje naukowo-badawcze i szkoleniowe z siedmiu krajów europejskich: Austrii (koordynator), S owenii, S owacji, Danii, Grecji, Polski i Portugalii.
Jako nadrz dny cel wspó pracy wyznaczono doskonalenie procesu poszukiwania
zatrudnienia oraz optymalizacj procesów dostosowywania kwalifikacji osób poszukuj cych zatrudnienia do potrzeb przedsi biorców.
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Europejskie ramy outplacementu – inicjatywa ponadnarodowa
Projekt jest prób reakcji, z jednej strony na potrzeby szkoleniowe grupy docelowej (ludzie m odzi poszukuj cy pracy po raz pierwszy, zmieniaj cy miejsce zatrudnienia lub b d cy w sytuacji d ugotrwa ego bezrobocia), z drugiej za – na fakt ci gle
niezaspokojonego zapotrzebowania na pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.
Osi gni cie celu uwarunkowane jest mi dzy innymi w a ciwym zestawem kompetencji osób zaanga owanych w procesy outplacementu 3. Poniewa w ramach projektu skoncentrowano si na procesach szkole zawodowych na stanowisku pracy,
g ówn grup bezpo rednich odbiorców rezultatów projektu obok tutorów (pracowników instytucji szkoleniowych: trenerów, doradców zawodowych pracuj cych
z osobami bezrobotnymi i zagro onymi bezrobociem; pracowników dzia ów rozwoju
zasobów ludzkich; pracowników instytucji rynku pracy) byli równie mentorzy –
pracownicy przedsi biorstw zaanga owani w procesy szkolenia na stanowisku pracy
nowych pracowników, praktykantów, sta ystów – przysz ych pracowników.
Partnerstwo projektu EOF opracowa o i pilota owo wdro y o europejskie ramy
outplacementu, zdefiniowane jako struktura wieloelementowa zawieraj ca:
− Ujednolicon definicj terminu „outplacement”, uwzgl dniaj c ró ne uwarunkowania krajowych systemów edukacyjnych, us ug rynku pracy, uwarunkowania
prawne, polityczne, gospodarcze i spo eczne4;
− Katalog Dobrych Praktyk, czyli katalog narz dzi outplacementowych stosowanych w instytucjach partnerskich;
− Przewodnik Metodologiczny dla Mentorów i Tutorów wspieraj cy ich prac zawodow , mi dzy innymi poprzez zdefiniowanie wymaganych profili kompetencji
obydwu grup uczestników, skatalogowanie ich zada i obowi zków, a po propozycje konkretnych narz dzi – kart pracy. Instytucje partnerskie realizuj ce projekt wybra y ró ne formy dotarcia do grupy odbiorców przewodnika metodologicznego dla mentorów i tutorów. O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE – PIB zdecydowa o wydaniu wersji drukowanej wspomnianego
opracowania5;
− Model szkole podnosz cych kompetencje tutorów i mentorów w zakresie kszta towania umiej tno ci jak najszybszej integracji na rynku pracy w ród osób bezrobotnych lub zagro onych bezrobociem.
Wszystkie wymienione elementy sk adaj ce si na europejskie ramy outplacementu dost pne s w siedmiu j zykach na stronie internetowej projektu 6.

3

Outplacement zdefiniowany zosta w ramach partnerstwa realizuj cego projekt EOF jako: Proces wsparcia
osób poszukuj cych (nowego) zatrudnienia. Jest to proces cz cy odbiorców us ug wsparcia (bezrobotnych lub zagro onych zwolnieniem), instytucje szkoleniowe i instytucje rynku pracy, celem kreowania nowych warunków dla zatrudnienia. Oznacza to zarówno identyfikacj mo liwo ci zatrudnienia, jak zwi kszanie dost pu do nowych miejsc pracy, w: Edukacja Ustawiczna Doros ych 2/2010, s. 89–90.
4
Jw.
5
J. Religa (2011), Przewodnik Metodologiczny dla Tutorów i Mentorów, Radom, ITeE – PIB
6
European Outplacement Framework: www.eu-eof.net [17.08.2011].
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Model wsparcia dla tutorów i mentorów
Wyzwaniem stoj cym przed mentorami i tutorami uczestnicz cymi w procesach
outplacementu jest wykorzystanie posiadanej wiedzy w procesie szkolenia m odej
osoby na stanowisku pracy, tak aby rozwija jej indywidualny potencja i zwi ksza
mo liwo ci jej awansu spo ecznego.
W zaproponowanym modelu mentoringu i tutoringu osoba szkolona wysuwana
jest na pierwszy plan, jako kieruj ca aktywnie i samodzielnie swoim procesem edukacyjnym. Tutorzy i mentorzy dzia aj w charakterze moderatorów procesu nauczania
i uczenia si .
Zaproponowana koncepcja odpowiada zatem podej ciu konstruktywistycznemu.
Jego g ównym za o eniem jest samodzielno osoby ucz cej si w odniesieniu do
procesu pracy i nauki. Uczenie si jest aktywnym procesem budowania wiedzy, inicjowanym przez interakcj osoby ucz cej si ze rodowiskiem. Wiedza wygenerowana w ten sposób ma zawsze pierwiastek osobisty, tzn. jest nabywana i stosowana
w okre lonych warunkach (kontek cie) i zale na od czasu, rodowiska, w którym yjemy i pracujemy. Aktywne, twórcze i refleksyjne zintegrowanie do wiadczenia
z koncepcj samego siebie jest decyduj cym krokiem do rozwoju osobowo ci.
Prace w ramach projektu oraz dotychczasowe do wiadczenia instytucji partnerskich wykaza y, e udany proces mentoringu nie zale y od profilu kszta cenia czy
szkolenia zawodowego. Najwa niejszymi wska nikami sukcesu jest w a ciwe rozumienie znaczenia procesów tutoringu i mentoringu oraz profil osobowo ci tutora
i mentora. Dlatego elementem wsparcia zaproponowanego w ramach projektu s modelowe szkolenia dla tutorów i mentorów maj ce na celu podniesienie kompetencji
umo liwiaj cych im skuteczne wsparcie osób bezrobotnych lub zagro onych bezrobociem w poszukiwaniu zatrudnienia.

Pilota owa weryfikacja
W sze ciu krajach europejskich realizuj cych projekt EOF odby a si weryfikacja
programów poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie pilota owych szkole . Organizatorem szkole w Polsce by O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
ITeE – PIB w Radomiu, we wspó pracy z Wojewódzkim Urz dem Pracy w Warszawie, Filia w Radomiu.
Pilota owe szkolenie dla tutorów odby o si w kwietniu bie cego roku. Do
udzia u w nim zaproszono 17 osób: do wiadczonych trenerów i szkoleniowców pracuj cych z ró nymi grupami zawodowymi (bezrobotnymi i poszukuj cymi pracy, nauczycielami, pracodawcami, kadr zarz dzaj c w biznesie, studentami); przedstawicieli Centrum Informacji Zawodowej i Planowania Kariery Urz du Pracy (na co dzie
pracuj cych z osobami bezrobotnymi, uczestnicz cych w negocjacjach w przypadku
zwolnie grupowych) oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Radomskiej (najwi kszej uczelni w regionie), posiadaj cych do wiadczenie w organizacji sta y oraz praktyk dla absolwentów i studentów. By y to osoby zainteresowane
procesem doskonalenia swoich kompetencji. 7 osób spo ród wymienionych posiada o
do wiadczenie w tutoringu (doradztwie indywidualnym).
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Fakt zastosowania celowego doboru uczestników szkolenia skutkowa ich du ym
zainteresowaniem realizowan tematyk oraz zaanga owaniem i gotowo ci do aktywnego udzia u w zaj ciach i dzielenia si swoimi do wiadczeniami.
Szkolenie zosta o zaplanowane jako trzydniowe. Zakres tematyczny obejmowa
kilka modu ów, w tym: gospodarka a rynek pracy; proces doradztwa dla osób bezrobotnych, zagro onych bezrobociem i wykluczeniem spo ecznym; outplacement i narz dzia jego wdra ania; wspó praca instytucji szkoleniowych z przedsi biorstwami;
podstawy coachingu i jego techniki.
Prowadz cymi poszczególne modu y byli zarówno eksperci instytucji organizatora (w tym zespó projektu EOF), jak i eksperci zewn trzni. Ka dy z prowadz cych
dysponowa w asnymi materia ami szkoleniowymi. Uzupe nienie stanowi opracowany w ramach projektu EOF Przewodnik Metodologiczny dla Mentorów i Tutorów oraz
Katalog Dobrych Praktyk. Spo ród zasobów katalogu, do prezentacji i analizy w trakcie 2 dnia szkolenia wybranych zosta o kilka narz dzi: „rozmowa informacyjna” (narz dzie znane i stosowane w S owenii), „kurs mentorski” (narz dzie du skie) oraz
tzw. „prezentacja firmy” (Austria).
Wyniki ewaluacji wskaza y na du e zainteresowanie uczestników tematyk szkolenia. Zwrócono uwag na dobrze dobrany czas przeznaczony na poszczególne tematy, co pozwoli o zrealizowa postawione cele szkolenia. Uczestnicy wskazali, e
szczególnie przydatne w ich codziennej praktyce zawodowej b d zaprezentowane
i przetestowane w trakcie szkolenia narz dzia outplacementu, omówione psychologiczne aspekty wspó pracy z osobami m odocianymi i bezrobotnymi, mi dzynarodowe uj cie procesów doradztwa dla osób bezrobotnych.
Posiadane do wiadczenie w specyficznej formie dzia alno ci szkoleniowej, jak
jest tutoring mia o znacz cy wp yw na oczekiwania uczestników co do rezultatów szkolenia. Do wiadczeni tutorzy oczekiwali poszerzenia swoich wiadomo ci i umiej tno ci
w zakresie wiadczenia pomocy osobom poszukuj cym zatrudnienia, ze szczególnym
uwzgl dnieniem do wiadcze zagranicznych. Trenerzy bez do wiadczenia w tutoringu
oczekiwali tre ci pozwalaj cych im w a ciwie poj rol tutora, scharakteryzowa jego
profil zawodowy, a w przysz o ci jak najlepiej wype nia obowi zki wyp ywaj ce
z tutoringu. Oczekiwali wskazówek, w jaki sposób efektywnie wspó pracowa z „podopiecznymi” (osobami bezrobotnymi lub zagro onymi bezrobociem), ale jeszcze wi kszym zainteresowaniem cieszy y si kwestie nawi zywania i realizacji wspó pracy
z przedsi biorstwami, czy te ogólnie – budowy w a ciwych relacji mi dzyludzkich.
Wyniki ewaluacji pilota owego szkolenia wykaza y, e wi kszo bior cych
w nim udzia trenerów wskaza a na potrzeb szczegó owej specyfikacji kryteriów
doboru uczestników (pod wzgl dem kwalifikacji wyj ciowych i do wiadczenia
w zakresie tutoringu) dla unikni cia sytuacji, w której cz
tre ci merytorycznych jest
pewnej grupie uczestników znana (wi ksza homogenizacja grup).
Jako jeden z najwa niejszych elementów przysz ych – w a ciwych szkole tutorów i mentorów uznana zosta a budowa platformy ich wspó pracy (networking). St d,
w zweryfikowanych (na skutek przeprowadzonych pilota y) programach szkole
uwzgl dniono element „sieciowania”. Zaplanowano spotkania obydwu grup uczestników (mentorów i tutorów) zarówno w trakcie samych szkole , jak i w miesi c po ich
zako czeniu. Do wiadczenia instytucji partnerskich wskazywa y bowiem, i w a ciwe
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relacje i wspó praca pomi dzy wszystkimi uczestnikami procesu outplacementu stanowi jeden z warunków jego sukcesu. Mimo i przewa aj ca cz
uczestników
szkolenia pilota owego w Radomiu wietnie si zna a i wspó pracowa a ze sob na co
dzie , specyfika tematu oraz w czenie do niej aspektu do wiadcze mi dzynarodowych wywo a o d ug i interesuj c dyskusj .
W maju bie cego roku, w Radomiu odby o si równie pilota owe seminarium
dla mentorów, czyli pracowników przedsi biorstw i pracodawców zainteresowanych
procesami doradztwa, zaanga owanych w procesy szkole na stanowisku pracy (np.
sta ystów, praktykantów, nowych pracowników). Uczestnicy seminarium reprezentowali ró ne bran e lokalnego przemys u i us ug, np. przedsi biorstwa budowlane,
transportowe; zak ady us ug gastronomicznych, hotelarskich, remontowych.
Poniewa poj cie mentora w rozumieniu projektu EOF (czyli opiekun, przewodnik, wzór do na ladowania dla nowych pracowników7) oraz zjawisko mentoringu s
w rzeczywisto ci polskiego rynku pracy w a ciwie nieznane, nikt spo ród uczestników
nie posiada do wiadczenia w tym obszarze dzia alno ci.
Brak tradycji stopniowego wprowadzania nowych pracowników do rodowiska
pracy i obejmowania ich opiek psychologiczn oraz mentoringiem zawodowym wynika z jednej strony z przesz o ci gospodarczo –politycznej naszego kraju oraz z drugiej – z aktualnej stopy bezrobocia nawet w ród pracowników posiadaj cych wysokie
kwalifikacje. Pracodawcy, zamiast anga owa si w adaptacj i przyuczenie nowego
pracownika do pracy na okre lonym stanowisku pracy, wol poszukiwa osób, które
legitymuj si ju wszystkimi wymaganymi kwalifikacjami.
Dlatego nale a o przyj nieco odmienne cele i formu realizacji pilota owego
testowania programu szkolenia dla (potencjalnych) mentorów. Czas trwania szkolenia
zosta zredukowany do 1 dnia. (by to jeden z podstawowych warunków zaanga owania si pracowników firm). Uwzgl dnione zosta y wszystkie zaplanowane przez ponadnarodowe partnerstwo projektu obszary tematyczne, ale w zmniejszonym wymiarze czasowym.
Celem seminarium, jaki postawili sobie organizatorzy by o zainteresowanie
uczestników mentoringiem, na wietlenie z jednej strony – korzy ci jakie wynikaj dla
przedsi biorstwa oraz z drugiej strony – obowi zków jakie nak ada na mentora sprawowanie opieki nad nowym pracownikiem (profil i zadania mentora). Zaprezentowano te do wiadczenia innych krajów UE, w których system mentoringu zosta usankcjonowany, posiada wdro one rozwi zania prawne i organizacyjne.
Takie by y te oczekiwania samych uczestników, którzy chcieli przede wszystkim zdoby wiedz na temat obowi zków zwi zanych ze sprawowaniem funkcji mentora. Bardzo interesuj cym elementem programu seminarium okaza si temat budowy
w a ciwych relacji pomi dzy mentorem a kadr zarz dzaj c przedsi biorstwa oraz
pozosta ymi pracownikami (potrzeba budowy atmosfery akceptacji dla zwolnienia
mentora z cz ci codziennych obowi zków zawodowych na rzecz jego zada zwi zanych ze sprawowaniem opieki nad nowym pracownikiem, sta yst , praktykantem).
Ko cowa ewaluacja seminarium wykaza a bardzo pozytywny odd wi k w ród
uczestników oraz przynios a kilka cennych rekomendacji dla ostatecznej wersji pro7

J. Religa (2011), Przewodnik Metodologiczny dla Tutorów i Mentorów, Radom, ITeE – PIB, s. 14–15
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gramu szkolenia mentorów. Wskazano na potrzeb zaanga owania w tego typu szkolenia nie tylko samych mentorów, ale i przedstawicieli kadry zarz dzaj cej celem
zmiany ich wiadomo ci, budowy poczucia odpowiedzialno ci oraz potrzeby wsparcia
mentorów w ich pracy. Uczestnicy pilota owego seminarium zwrócili uwag , i nie
ka dy pracownik jest w stanie okre li swoje predyspozycje do pracy jako mentor.
Celowe wydaje si zatem opracowanie prostych i krótkich testów (psychologicznych),
które pomog y by im w podj ciu decyzji o zaanga owaniu si w mentoring. Podobnie
jak w przypadku szkole dla tutorów, równie uczestnicy seminarium dla mentorów
wskazywali na potrzeb wymiany do wiadcze pomi dzy tymi dwiema grupami zaanga owanymi w procesy outplacementu.

Podsumowanie
Rezultaty pilota owego szkolenia dla tutorów i seminarium dla mentorów s pozytywne i obiecuj ce. Zach caj do kontynuacji prac nad udoskonaleniem programów
oraz obj ciem szkoleniami szerszej grupy odbiorców. Stanowi szans na popularyzacj procesów mentoringu w ród polskich pracodawców i pracowników, których poczucie odpowiedzialno ci spo ecznej i obywatelskiej ci gle wzrasta. Wykazana w ród
pilota owej grupy potencjalnych mentorów gotowo zaanga owania si w szkolenia
na stanowisku pracy napawa optymizmem na popraw sytuacji na rynku pracy m odych ludzi, w tym szczególnie osób bez do wiadczenia zawodowego.
Aktualnie w ramach partnerstwa ponadnarodowego trwaj prace nad adaptacj
obydwu programów szkolenia zgodnie z wynikami ewaluacji grup pilota owych.
Ostateczne rezultaty prac prezentowane b d podczas konferencji podsumowuj cej
projekt. Odb dzie si ona 7–8 wrze nia 2011 roku w Danii. Wszystkich zainteresowanych tematyk mentoringu i tutoringu oraz rezultatami wspó pracy w ramach projektu
EOF zach cam do bezpo rednich kontaktów z zespo em realizuj cym projekt oraz do
analizy i komentarzy zasobów jego strony internetowej.

Bibliografia
1. Edukacja Ustawiczna Doros ych. Polish Journal of Continuing Education 2/2010.
2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego
w czeniu spo ecznemu. KOM (2010), Bruksela.
3. European Outplacement Framework: www.eu-eof.net [16.08.2011]
4. Kolegium tutorów: www.tutoring.pl [14.07.2011]
5. Religa J. (2011), Przewodnik Metodologiczny dla Tutorów i Mentorów, ITeE – PIB, Radom.
6. Budzy ski M., Czekierd P., Traczy ski J., Zalewski Z., Zembrzuska A., (2009), Tutoring
w szkole. Mi dzy teori a praktyk zmiany edukacyjnej, praca zbiorowa pod redakcj , Wroc aw.
7. Zakrzewska A., (2007), Ewaluacja kszta cenia nauczycieli i tutorów, „Meritum” 2/3 (6).
mgr Jolanta RELIGA
Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
e-mail: jola.religa@itee.radom.pl
Sylvia IPPAVITZ
Szulungszentrum Fohnsdorf, Austria
e-mail: s.ippavitz@szf.at

72

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2011

Zbigniew KRAMEK, Katarzyna S AWI SKA
Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom

System wsparcia uczenia si
pozaformalnego i nieformalnego
dla osób o niskich kwalifikacjach
Supporting system for nonformal and informal
learning for low-skilled workers
SkillSup
S owa kluczowe: kompetencje zawodowe, proces pracy, pakiet edukacyjny, doskonalenie zawodowe, edukacja pozaformalna, uczenie si nieformalne, platforma informatyczna, e-pakiet, e-learning.
Key words: professional competencies, process of work, educational package, professional
improvement, nonformal education, informal education, Internet platform, e-package,
e-learning.
Abstract
In the article, there are presented the experiences of the ITeE-PIB in the area of improvement and diagnosing of competencies, which are the source of inspiration for the
Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation (SkillSup). The aims of the project include
the methodological and technological requirements for designing and implementating
interactive materials prepared for distance learning (e-packages) with the use of Internet
platform.

Wprowadzenie
Technologie informatyczne w edukacji ustawicznej s sposobem interaktywnego
dzia ania w procesie nauczania–uczenia si , który wzbogaca mo liwo ci procesu dydaktycznego. Ze wzgl du na swoje cechy i bogactwo oferowanych mo liwo ci znalaz y odzwierciedlenie w priorytetach strategii krajowych i programów mi dzynarodowych. Niepodwa alne zalety e-learningu, którymi s : ograniczenie kosztów nauczania, zwi kszenie dost pno ci dalszego podnoszenia kwalifikacji, ci g y dost p do
wiedzy, mo liwo konsultacji eksperckich, indywidualizacja kszta cenia, ci g a kontrola post pów w nauce, pozwalaj prognozowa , e technologia ta wniesie now
jako do edukacji ustawicznej oraz przez rozwój zawodowy osób i przedsi biorstw
przyczyni si do rozwoju ca ego spo ecze stwa.
Analiza dotychczasowych osi gni w ramach rozwoju technologii informatycznych wskazuje, e profesjonalne podej cie do tworzenia systemu diagnozowania
i doskonalenia kompetencji pracowniczych wi e si z konieczno ci rzetelnego opracowania materia ów i narz dzi informatycznych. Zagadnienia zwi zane z diagnozoEDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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waniem i doskonaleniem kompetencji pracowniczych powinny stanowi podstaw
refleksji naukowej, skupiaj cej si wokó nast puj cych problemów badawczych:
− Jak wykorzysta technologie informatyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu
kompetencji zawodowych?
− Jak po czy potrzeby rynku pracy z kszta ceniem?
− Jak wdro y nowoczesne standardy i innowacyjne programy nauczania–
–uczenia si ?
Do wiadczenia ITeE – PIB w obszarze diagnozowania i doskonalenia kompetencji zawodowych wynikaj z realizacji wielu prac naukowo-badawczych i projektów
mi dzynarodowych, a w ród nich projekt Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers SkillSup – System wsparcia uczenia si
pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach <SkillSup>.
Projekt Nr 2010-1-PL1-LEO05-11472 realizowany jest w ramach programu Lifelong
Learning Programme Leonardo da Vinci Transfer Innowacji w latach 2011–2012,
którego celem jest opracowanie i wdro enie e-pakietu edukacyjnego dla monterów
suchej zabudowy wn trz, dostosowanego do wymaga rodowiska informatycznego
i form szkoleniowych w trybie pozaformalnym i nieformalnym wraz z elastycznymi
mechanizmami walidacji i transferu efektów uczenia si .
Partnerstwo projektu tworz : Instytut Technologii Eksploatacji PIB (O rodek
Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) jako Lider projektu, który jest odpowiedzialny za badanie potrzeb szkoleniowych, transferowanie systemu informatycznego i pakietu edukacyjnego do wszystkich partnerów, zapewnienie jako ci, a tak e za
proceduralne rozwi zania walidacji i certyfikacji; Polskie Stowarzyszenie Gipsu
(PSG) odpowiedzialne za pilota owe wdro enie pakietu edukacyjnego z zakresu systemów p yt gipsowo-kartonowych w Polsce oraz za rozpowszechnianie informacji
dotycz cych projektu na poziomie krajowym i mi dzynarodowym w ród firm i instytucji systemu suchej zabudowy z sektora budowlanego. Ponadto b dzie uczestniczy
w organizacji lokalnych seminariów z udzia em deweloperów i firm budowlanych;
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddzia w Gda sku (TNOiK)
odpowiedzialny za zapewnienie kursów szkoleniowych dla osób doros ych (g ównie
bezrobotnych) oraz dla firm, w tym elementów szkolenia ICT w okre lonych dziedzinach. Projekt posiada dwóch partnerów zagranicznych: Ente ACLI Istruzione e formazione Professional Friuli Venezia Giulia (ENAIP FVG – W ochy) odpowiedzialnego za pilota ow aplikacj pakietu edukacyjnego z zakresu systemów suchej zabudowy wn trz, a tak e za przygotowanie lokalnego seminarium upowszechniaj cego oraz
Uniwersytet Dunarea de Jos Din Galati (Rumunia) odpowiedzialny za realizacj
g ównego pakietu roboczego, maj cego na celu opracowanie i stosowanie systemu
wspomagaj cego szkolenie monterów suchej zabudowy wn trz oraz digitalizacj pakietów edukacyjnych w wersji off-line i on-line.

Przes anki powstania projektu
Jednym z najwa niejszych instrumentów Unii Europejskiej s u cych realizacji
idei „Uczenia si przez ca e ycie” s Europejskie Ramy Kwalifikacji uznane za cel
74

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2011

strategiczny wspó pracy europejskiej w dziedzinie kszta cenia i szkolenia do roku
20201. W Polsce podj to decyzj o opracowaniu i wdro eniu Krajowych Ram Kwalifikacji jako narz dzia do porównywania kwalifikacji na poziomie europejskim,
uwzgl dniaj cego równowa no kszta cenia formalnego z uczeniem si w systemie
edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Tworzenie krajowych ram kwalifikacji ma
istotne znaczenie dla walidacji efektów uczenia si niezale nie od kontekstów ich
powstawania i przyczynia si do u atwienia wprowadzenia krajowych standardów dla
efektów uczenia si , wzajemnego powi zania kwalifikacji, promowania dost pu do
uczenia si , jako ci kszta cenia i szkolenia.
W Polsce edukacja szkolna jest zbyt schematyczna i nastawiona na przeci tno .
Potwierdzaj to wyniki mi dzynarodowych bada kompetencji m odzie y (badanie
PISA 2006 i 2009), wyniki egzaminów zewn trznych oraz bada wczesnego nauczania j zyków obcych. Potrzeba rozwoju kultury uczenia si widoczna jest zw aszcza na
etapie edukacji doros ych, które kojarzone jest nadal z kszta ceniem ustawicznym
w formach szkolnych. Brak jest równie promocji, oceny i doceniania efektów uczenia si w rodowisku pracy. W a ciwe zatem jest wprowadzenie form organizacyjnych
uczenia si , sprzyjaj cych kreatywno ci i innowacyjno ci, umo liwiaj cych indywidualizacj pracy i otwarcie na edukacj pozaformaln i nieformaln , w tym uczenie si
na odleg o w formie on-line i samokszta cenie.
Prace nad walidacj uczenia si pozaformalnego i nieformalnego oraz krajowymi
ramami kwalifikacji w rezultacie powinny doprowadzi do jasno sprecyzowanych,
spójnych i opartych na efektach uczenia si standardów dla kwalifikacji. Wydanie
certyfikatu na podstawie efektów uczenia si uzyskanych poza systemem formalnego
kszta cenia powinno by uzale nione od walidacji kompetencji wzgl dem uzgodnionego standardu. Oprócz standardów zawodowych i edukacyjnych, które dotycz
przede wszystkim tre ci (wiedzy, umiej tno ci) uczenia si istniej standardy, które
odnosz si do procesu walidacji kompetencji i certyfikacji kwalifikacji. Te w a nie
standardy maj istotne znaczenie dla upowszechniania kwalifikacji zdobywanych
poprzez uczenie si pozaformalne i nieformalne.
Powszechnie uznaje si , e miejsce pracy jest istotnym rodowiskiem uczenia si .
Mo liwe jest zatem wspieranie rozwoju kariery poprzez opracowanie i funkcjonowanie procesów walidacji kompetencji w czonej do istniej cych systemów oceny pracowników. Dostosowanie procesów walidacji w przedsi biorstwie do krajowych systemów mo e by korzystne dla pracowników, którzy chc wykorzysta potwierdzone
do wiadczenie zawodowe w celu certyfikacji. Zaanga owanie pracodawców w procesy walidacji na poziomie krajowym ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia systemu
walidacji uczenia si pozaformalnego i nieformalnego.
Kszta cenie ustawiczne i pozaformalne formy kszta cenia i doskonalenia zawodowego preferuj uczenie si poprzez praktyczne do wiadczenia. Pomys ten jest
wspierany przez innowacyjne rozwi zania, tj. modu y szkoleniowe i materia y dydaktyczne, które wspieraj pracowników w czasie wykonywania zada zawodowych
1

Konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej
wspó pracy w dziedzinie kszta cenia i szkolenia (Dz. Urz. UE C 119 z 28.05.2009).
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w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiej tno ci i kwalifikacji u atwiaj cych
rozwój osobisty, zatrudnienia i uczestniczenia na europejskim rynku pracy. Projekt ten
d y do udoskonalania jako ci i innowacyjno ci kszta cenia zawodowego i systemu
szkole poprzez zwi kszanie efektywno ci kszta cenia i szkolenia zawodowego,
a tak e mobilno ci osób pracuj cych.
Jednym ze sposobów zwi kszenia efektywno ci kszta cenia i szkolenia jest zapewnienie dost pu ucz cym si do materia ów dydaktycznych. Dlatego powsta a idea
stworzenia e-pakietów, które b d rozwi zaniami wykorzystywanymi do poprawy
kompetencji pracowników. Przyczyni si one do tego, e samokszta cenie i doskonalenie umiej tno ci b dzie atwiejsze w miejscu pracy, co umo liwi równie samodzielne uczenie si pracowników w dogodnym momencie. W gospodarce opartej na
wiedzy i innowacjach warto firmy jest bezpo rednio zwi zana i zale na od wiedzy
i kapita u intelektualnego. Interaktywne kursy poprawy kompetencji w szczególno ci
sektora budowlanego, mog yby by zamieszczone na no niku elektronicznym (wersja
off-line) lub platformie informatycznej (wersja on-line). Projekt ten ma na celu popraw jako ci i wzrost wspó pracy pomi dzy instytucjami lub organizacjami oferuj cymi mo liwo ci kszta cenia, przedsi biorstwami, partnerami spo ecznymi i innymi
odpowiednimi podmiotami w Europie. U atwia rozwój innowacyjnych praktyk
w dziedzinie kszta cenia i szkolenia zawodowego, a tak e ich transferu oraz popraw
przejrzysto ci i uznawania kwalifikacji i kompetencji, w tym nabytych tak e w drodze
uczenia si w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Projekt wietnie wpisuje si w Europejskie priorytety Leonardo da Vinci: rozwój umiej tno ci zawodowych
z uwzgl dnieniem potrzeb rynku pracy „New Skills for New Jobs” – „Nowe umiej tno ci w nowych miejscach pracy”.
Wprowadzenie modu owych programów nauczania i pakietów edukacyjnych
w edukacji pozaformalnej i nieformalnej b dzie dawa o okazj do zorganizowania
kszta cenia lub samokszta cenia i samonabycia umiej tno ci, które przyczyni si do
dost pno ci kszta cenia zawodowego i wzrostu jako ci kompetencji nisko wykwalifikowanych pracowników. Uznane kompetencje po wype nieniu cyklu szkole mog
by wprowadzane poprzez procedur walidacji i stosowane jako wspólny poziom
odniesienia dla kwalifikacji monterów systemów p yt gipsowo-kartonowych.
Identyfikacja luki kompetencyjnej b dzie przeprowadzona poprzez wykorzystanie programu komputerowego dla monitorowania i ewaluacji kompetencji, które jasno
poka potrzeby szkoleniowe. Elastyczna formu a stosowania rodków dydaktycznych
(w dogodnym czasie i miejscu) dla szkolenia potencjalnego montera suchej zabudowy
wn trz, b dzie traktowana jako wsparcie jego zawodowego rozwoju. Innowacyjne
rodki dydaktyczne zawarte w dzia aniach szkoleniowych podnios jako procesu
nabywania kompetencji zawodowych przez pracowników ma ych przedsi biorstw
i naukowego zatwierdzania wyników nauczania monterów systemów suchej zabudowy wn trz, a tak e poprawy przejrzysto ci kwalifikacji na europejskim rynku pracy,
dzi ki wspó pracy z europejskimi partnerami.
Cele tego projektu koncentruj si na transferze innowacji w nast puj cych obszarach:
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a) badania potrzeb szkoleniowych – gdzie zostanie wykorzystany informatyczny system monitorowania i oceny kompetencji pracowników,
b) materia y szkoleniowe w postaci pakietów edukacyjnych dla modu u szkoleniowego „Technologia systemów suchej zabudowy wn trz” oraz ich dostosowanie do
potrzeb rodowiska informatycznego,
c) proceduralne rozwi zania walidacji i certyfikacji kompetencji przy pomocy
elastycznych mechanizmów weryfikacji i transferu wyników nauczania z wykorzystaniem zasady ECVET.
Rezultaty projektu b d obejmowa e-pakiety edukacyjne dostosowane do potrzeb
rodowiska informatycznego i do ró nych form szkoleniowych, szczególnie do pozaformalnych i nieformalnych sposobów uczenia si . Co wi cej, jego funkcjonowanie
b dzie testowane poprzez wybrane dzia ania (kompetencje zawodowe) w ród pracowników, którzy wykonuj monta wyrobów gipsowych oraz w ród pracowników preferuj cych samokszta cenie. Nabyte umiej tno ci zostan zweryfikowane, a wiadectwa
zostan wydane w oparciu o rezultaty zwi zane z do wiadczeniami systemu ECVET.
Niematerialnymi rezultatami b d : upowszechnianie innowacyjnych metod doskonalenia zawodowego w ród pracowników – monterów suchej zabudowy wn trz. Przewiduje
si , e osi gni te wyniki b d wielkim wsparciem dla rozwoju pracowników i przyczyni si do zwi kszenia konkurencyjno ci przedsi biorstw polskich i europejskich.

Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym
Przygotowanie interaktywnego kursu dla doskonalenia kompetencji pracowników
wymaga wsparcia procesu dydaktycznego technologiami informatycznymi, pozwalaj cymi dostosowa form przekazu tre ci do potrzeb i oczekiwa ucz cych si . Wyzwaniom tym odpowiada realizowany projekt transferu innowacji „System wsparcia
uczenia si pozaformalnego i nieformalnego dla pracowników o niskich kwalifikacjach (SkillSup), przewiduj cy zastosowanie innowacyjnych rozwi za i produktów
w celu podniesienia jako ci szkolenia zawodowego. W toku mi dzynarodowej wspó pracy partnerzy projektu adaptuj sprawdzone pomys y i przeprowadz pilota owe
wdro enie pakietów edukacyjnych w wersji elektronicznej (e-pakiety dla e-learningu)
zgodnie z potrzebami szkoleniowymi. Zostan okre lone zasady i procedury walidowania kompetencji b d cych wynikiem uczenia si pozaformalnego i nieformalnego
wraz z mo liwo ci transferu i uznawania efektów uczenia si , z wykorzystaniem
koncepcji punktów ECVET.
Pomys wykorzystania pakietów edukacyjnych w kszta ceniu pracowników zosta
przyj ty przez Mi dzynarodow Organizacj Pracy, a wyniki analiz wskazuj , e proces kszta cenia modu owego jest znany z wysokiej wydajno ci i u yteczno ci, zw aszcza w kszta towaniu umiej tno ci zawodowych. W sytuacji rosn cej mobilno ci zawodowej i edukacyjnej pracowników, a szczególnie w zakresie podnoszenia kwalifikacji poprzez ró nego rodzaju szkolenia, kszta cenie ustawiczne sta o si koniecznoci stworzenia powi za mi dzy systemami kwalifikacji. W kszta ceniu zawodowym
doros ych wykorzystanie programów modu owych i pakietów edukacyjnych jest postrzegane jako rodek przeciwdzia ania bezrobociu. Kursy oparte na modu ach pozwalaj w stosunkowo krótkim czasie zdoby wiedz przez ludzi o niskich kwalifikacjach,
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przekwalifikowa si lub dostosowa nabyte umiej tno ci do poziomu wyznaczonego
przez rozwój techniki, technologii produkcji i us ug.
Pakiety edukacyjne wspieraj proces tworzenia intelektualnych i praktycznych
umiej tno ci. S one tak e postrzegane jako podstawowe rodki dydaktyczne w kszta ceniu modu owym. Organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego oraz ocena
osi gni s uchacza, zgodnie z metodycznymi wska nikami w szczególno ci okre lonych w pakiecie edukacyjnym, gwarantuje uzyskanie umiej tno ci niezb dnych do prawid owego wykonywania zada zawodowych, typowych dla danego zawodu.
Grup docelow stanowi osoby o niskich kwalifikacjach, które chc zdoby nowe kwalifikacje zawodowe. Osobom tym zostan udost pnione pakiety edukacyjne
bogato ilustrowane w wersji zarówno drukowanej, jak i elektronicznej (e-pakiety)
wykonane w technologii e-learning, umo liwiaj ce samodzielne lub pod nadzorem
instruktora poznawanie i kszta towanie nowych umiej tno ci. Po dokonaniu samooceny z wykorzystaniem testów s uchacz b dzie mia mo liwo przej procedur walidacji zdobytych kompetencji. Po spe nieniu kryteriów przyznany zostanie certyfikat
umiej tno ci wraz z wyra on w punktach ECVET warto ci zale n od poziomu
umiej tno ci. Przyznane certyfikaty poddane zostan ocenie przez krajowych
i zagranicznych partnerów pod wzgl dem szansy uzyskania zatrudnienia.
Efekty przewidziane w projekcie transferu innowacji odpowiadaj polskim strategicznym priorytetom programu „Uczenie si przez ca e ycie”, które ogniskuj si na:
− uznawaniu kwalifikacji polskich pracowników na europejskim rynku pracy,
− poprawie jako ci oraz dost pno ci w zakresie edukacji zawodowej dla osób
niepe nosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach;
− wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników przedsi biorstw poprzez tworzenie nowych programów i tre ci szkoleniowych oraz doskonaleniu kompetencji
w zakresie komunikowania si w j zykach obcych na rynku pracy.
Badanie w zakresie potrzeb szkoleniowych odb dzie si z wykorzystaniem oprogramowania stworzonego przez ITeE – PIB „System monitorowania i oceny kompetencji pracowników”. Informatyczny system diagnozowania kompetencji wspó gra
z ide Europejskich Ram Kwalifikacji w kszta ceniu ustawicznym, które tworz nowy
sposób interpretowania kwalifikacji w ca ej Europie i stanowi punkt odniesienia dla
tworzenia struktur kwalifikacji w poszczególnych krajach. Oprogramowanie to jest
oparte na Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych i stosuje strategi w asnej oceny umiej tno ci zawodowych. Grupa docelowa obejmuje ludzi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, o niskich kwalifikacjach, którzy chcieliby zdoby nowe
umiej tno ci w bran y budowlanej – w nowej, szybko rozwijaj cej si specjalno ci
technologia systemów suchej zabudowy wn trz.

Podsumowanie
Wraz z rozwojem spo ecze stwa informacyjnego nale y spodziewa si gwa townego wzrostu zainteresowania formami szkolenia wykorzystuj cymi Internet. Multimedialne pakiety edukacyjne dla doskonalenia kompetencji pracowników s rozwi zaniem
u atwiaj cym samodzielne przyswajanie wiedzy i kszta towanie umiej tno ci, jak równie wspieraj prac specjalistów telenauczania. W przypadku stosowania nowocze78
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snych technologii w szkoleniach szczególn rol spe nia mo liwo dokonywania rzetelnej, sprawiedliwej oceny zdobytej wiedzy i umiej tno ci (walidacji kompetencji).
Poziom zainteresowania rozwi zaniami wykorzystuj cymi technologie informatyczne wskazuje na konieczno rozwijania tej formy transferu wiedzy i kszta towania
umiej tno ci w edukacji ustawicznej. Opisane interaktywne formy telenauczania umo liwiaj kreowanie w a ciwego wykorzystania rozwi za informatycznych w ród o rodków szkoleniowych oraz wdra anie i testowanie nowych innowacyjnych technologii
i metodyk telenauczania, promowanie do wiadcze i przyk adów „dobrych praktyk”.
Problemy tworzenia racjonalnych warunków wspierania pozaformalnego i nieformalnego uczenia si dla nisko wykwalifikowanych pracowników w krajach Unii
Europejskiej s jednym z najwa niejszych priorytetów nowoczesnych tendencji edukacyjnych ukierunkowanych na ró ne formy uzyskiwania kwalifikacji. Obecne polskie i zagraniczne badania teoretycznych projektów po wi conych uczeniu si w systemie edukacji pozaformalnej pracowników o niskich kwalifikacjach i osób o ró nym
rodzaju niepe nosprawno ci podkre laj , e jest to coraz wi kszy problem, który wymaga profesjonalnych rozwi za .
Opracowane i wdro one dotychczas innowacyjne rozwi zania opisuj ce procesy
pracy i potrzeby szkoleniowe umo liwiaj diagnozowanie kompetencji w procesie
pracy oraz tworzenie zindywidualizowanych ofert doskonalenia kompetencji pracowniczych dla wybranych profili zawodowych. Z jednej strony, system diagnozowania
kompetencji stanowi baz wiedzy na temat zada zawodowych i umiej tno ci wymaganych w rzeczywistym rodowisku pracy, jednak z drugiej strony daje mo liwo
interakcji z rzeczywistymi kwalifikacjami i kompetencjami, w celu tworzenia planów
rozwoju i programów szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Osi gni te rezultaty znajduj praktyczne zastosowanie w diagnozowaniu efektów uczenia si w trybie pozaformalnym i nieformalnym na ró nych poziomach kompetencji oraz w ocenianiu i ewaluacji procesów doskonalenia zawodowego.
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Kreatywno przedmiotem bada
statystycznych
Creativity as a subject of statistical surveys
S owa kluczowe: kreatywno , wska niki statystyczne, kreatywne spo ecze stwo, kreatywna gospodarka.
Key words: creativity, statistical indicators, creative society, innovative economy.
Abstract
Each of us, regardless of age was looking in the past, is looking now or will be looking
in the future the answer to the following question: What do I need to achieve a
professional success? Based on the analysis of available sources of information we can
propose a thesis that there are a lot of these factors. Certainly, these are: a level and field
of education, occupation by training, skills and qualifications or general knowledge
associated with the use of foreign language or computer literacy. However, the authors
of the “Report on the condition of education 2010”1 , emphasize the increasing role of
socalled soft skills, such as teamwork and creativity. What the creativity is? What
factors affect the formation and development of creative society? On the basis of what
evidence can we state that in our society or in the country there is an atmosphere to
create favorable conditions for the development of creativity? These are just selected
questions to which the article attempts to answer.
1

Spo ecze stwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. IBE, Warszawa 2011, s. 14.
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Wprowadzenie
Kreatywno jest w centrum ludzkiej aktywno ci. Jest postaw twórcz , niematerialn warto ci , na bazie której powstaje co nowego, oryginalnego, innowacyjnego
i zarazem cennego. Kreatywno jest procesem umys owym poci gaj cym za sob
powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarze , powi za z istniej cymi
ju ideami i koncepcjami. Nale y podkre li , e w nauce nie ma jednej uniwersalnej,
autorytatywnej definicji kreatywno ci. Równie nie istniej adne standardowe techniki ukierunkowane na pomiar kreatywno ci.
Jako przedmiot bada , kreatywno sta a si ród em inspiracji dla psychologów,
socjologów, pedagogów i innych uczonych (M.A Boden2, Cz. Cempel3), ekonomistów
(R. Nelson, S. Winter4). W wielu pa stwach staje si zauwa alnym wzrost gospodarki
kreatywnej czy te sektora kreatywnego (UNESCO5, J. Howkins6).
Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e kreatywno zosta a uznana za czynnik generuj cy dobrobyt, zatrudnienie, zrównowa ony rozwój, zmiany technologiczne, innowacyjno i przyczynia si do zwi kszenia konkurencyjno ci poszczególnych
pa stw i miast. W zwi zku z tym zwi ksza si m.in. ze strony organów pa stwowych
i podmiotów gospodarczych zapotrzebowanie na ró nego rodzaju dane statystyczne
opisuj ce zjawisko kreatywno ci w obszarach nauki, techniki i innowacji (N + T + I).
Statystyka kreatywno ci le y na pograniczu statystyki nauki i techniki, statystyki
kultury i statystyki gospodarczej; w a nie te pogranicza staj si coraz bardziej ywe,
nie tylko w statystyce, ale tak e np. w praktykach badawczych i innowacyjnych7.
W porównaniu z latami 60. XX wieku znacznie zwi kszy a si liczba wska ników
za pomoc których opisujemy statystyk nauki, techniki i innowacji w krajach UE
i OECD. W latach 60. podstawowym wska nikiem opisuj cym statystyki N + T + I by
„wydatki na dzia alno B+R”, natomiast w I dekadzie XXI wieku wyró niamy: wydatki na dzia alno B+R, statystyka patentów, bilans p atniczy w dziedzinie techniki,
produkty wysokiej techniki, bibliometria, statystyka w zakresie zasobów ludzkich,
badania ankietowe dzia alno ci innowacyjnej we wszystkich sektorach, innowacje
technologiczne, organizacyjne, marketingowe, wsparcie bud etowe dzia alno ci innowacyjnej, inwestycje w warto ci niematerialne, wska niki z zakresu technologii
ICT, produktywno , kapita wysokiego ryzyka, zach ty podatkowe, statystyki: biotechnologii i nanotechnologii; komercjalizacji bada naukowych; umi dzynarodowie-

2

M.A., Boden, The Creative Mind Myths and Mechanisms. London: Routledge, 1996; M.A. Boden,
Dimensions of Creativity. Cambridge, Massachusetts: the MIT Press, 2004.
3
Cz. Cempel, In ynieria kreatywno ci w projektowaniu innowacji, E-book dla kursu „In ynieria kreatywnoci”. Politechnika Pozna ska, (http://neur.am.put.poznan.pl/Kreatywnosc/index.htm, 2011-12-02).
4
R. Nelson, S. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Belknap Press of
Harvard University Press, 1982.
5
World Culture Report. UNESCO, 1998; Our Creativity Diversity. UNESCO, 2000.
6
J. Howkins, The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Allen Lane, the
Penguin Press, 2001.
7
J. Koz owski, Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju,
Departament Strategii MNiSW, Warszawa 2010, s. 101.
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nia i globalizacji; gospodarki opartej na wiedzy, kapita u intelektualnego; dezagregacje GBAORD; wska niki kreatywno ci8.

Pionierski model Richarda Floridy
Punktem wyj cia budowy nowych wska ników i indeksów z obszaru kreatywnoci by y prace Richarda Floridy. W 2002 r. Florida skonstruowa zupe nie nowe ramy
dla oceny kreatywnej gospodarki, które przedstawi w swojej pracy „The Rise of the
Creative Class” (2002). W tej pionierskiej pracy, Florida zaakcentowa wzrost kreatywnej gospodarki i zmian w spo ecze stwie ameryka skim w latach 1950–2000.
Zwróci uwag na rozwój kreatywnych grup spo ecznych w poszczególnych stanach
(regionach). Zgodnie z teori kapita u kreatywnego regiony, w których znajduj si
grupy kreatywne staj si poprzez tworzenie nowych pod wzgl dem jako ci miejsc
pracy, liderami gospodarczymi, którym towarzyszy wzrost gospodarczy.
Indeks kreatywno ci wg Florida oparty zosta na koncepcji „3 T”: technologia, talent, tolerancja, które to wska niki wg tego autora stanowi nap d innowacji technologicznych i efektywno ci gospodarki. Przek adaj c to na praktyk , mo na stwierdzi ,
e ludzie preferuj wybór kreatywnych miejsc pracy, które s zró nicowane, a przy
tym zapewniaj tolerancyjno i otwarto na nowe pomys y. Obecno i koncentracja
kreatywnego kapita u w regionie przek ada si na zwi kszony wzrost innowacji
w odniesieniu do innych regionów, na powstawanie nowych przedsi biorstw z obszaru wysokiej techniki, a tym samym tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy.
Koncepcja „3T” (tabela 1) rozwoju gospodarczego mierzona jest za pomoc zestawu wska ników odzwierciedlaj cych wzgl dn koncentracj przemys u high-tech
i klasy kreatywnej:
• „Technologia” okre lana jest poprzez dwa indeksy: „Technology Innovation
Index” (Indeks innowacyjno ci technologii) i „High-Tech Index” (Indeks wysokiej
techniki). W 2002 roku pierwszy z tych wska ników odnosi si do liczby opatentowanych innowacji na mieszka ca, a od 2004 mierzony by poprzez redni roczny
wzrost patentów i przez to odzwierciedla innowacyjno ludno ci. „High-Tech Index”
uwzgl dnia zarówno wielko , jak i koncentracj klastrów wysokiej technologii
w regionie (np. zwi zanej z oprogramowaniem, elektronik , produktami biomedycznymi czy us ugami in ynierskimi).
• „Talent” (Creative class index) uwzgl dnia odsetek osób z wy szym wykszta ceniem (licencjat, mgr), w ten sposób odzwierciedla obecno i koncentracj
kapita u ludzkiego w regionie. W szczególno ci procent zawodow twórczych w stosunku do ogó u zatrudnionych w danym regionie.
• „Tolerancja” jest mierzona przez „Composite Index”, który jest kombinacj
trzech indeksów: „Gay Index”, „Bochemian Indeks” i „Melting Pot Index”. „Gay Index” okre lany jest poprzez odsetek gejów zamieszkuj cych w danym regionie do
8

M. Górzy ski, Przegl d wska ników monitorowania systemów wspierania innowacyjno ci w krajach
UE i wybranych krajach pozaeuropejskich – wnioski i rekomendacje dla Polski, Warszawa 2005.
za: D. Archibugi, G. Sirilli, The Direct Measurement of Technological Innovations in Business, w: Innovation and enterprise creation: Statistics and indicators, European Commission, Luxemburg, 2001.
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liczby ogó u mieszka ców. „Bochemian Index” – odsetek populacji osób kreatywnych
artystycznie w regionie do liczby mieszka ców. „Melting Pot Indeks” odnosi si do
liczby obcokrajowców urodzonych w regionie, których mo na uzna za now si
sprzyjaj c wzrostowi gospodarczemu regionu.
Krytyka pracy Florida sta a si podstaw do tworzenia nowych projektów indeksów, w tym Indeks Euro-Kreatywno ci (Euro-Creativity Index).

Indeks Euro-Kreatywno ci
Indeks Euro-Kreatywno ci (Euro-Creativity Index) jest efektem wspólnych prac
Floridy i Tinagli9, którzy zmodyfikowali koncepcj „3T” i odnie li j do realiów europejskich. Polega y one na analizie porównawczej bada przeprowadzonych w 14 pa stwach europejskich, skandynawskich i nordyckich z wynikami z USA. Z uzyskanych
danych wynika, e konkurencyjno danego kraju zale y od jego zdolno ci do przyci gania, zachowania i rozwijania kreatywnych ludzi.
Wska niki Euro-Creativity Index ró ni si znacz co od Indeksu Kreatywno ci
i zosta y przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Wska niki Indeksu Euro-Kreatywno ci (Florida, Tiagli 2004)
Wska nik
Euro-Creativity Index
Indeks Euro-Kreatywno
Euro-Talent Index
Indeks Euro-Talentu

Euro-Technology Index
Indeks Euro-Technologii

Euro-Tolerance Index
Indeks Euro-Tolerancji

Pomiar
Suma punktów z poni szych wska ników cz stkowych
Creative Class: Badanie twórczych zawodów ( ród o: baza danych
Mi dzynarodowej Organizacji Pracy dla krajów europejskich)
Human Capital Index: procent populacji w wieku 24–64 lat
z wy szym wykszta ceniem (licencjat i wy ej)
Scientific Talent Index: liczba naukowców i in ynierów przypadaj ca
na 1000 osób zatrudnionych
Innovation Index: liczba patentów na milion mieszka ców
High-Tech Innovation Index: liczba najnowocze niejszy patentów na
milion mieszka ców
R&D Index: poziom wydatków na badania i rozwój jako procent PKB
Attitudes Index: postawy wobec mniejszo ci (w oparciu o badanie
Eurobarometru)
Values Index: pomiar warto ci i postaw, które obejmuj ró ne aspekty
systemu warto ci w pa stwie (takich jak religia, nacjonalizm, w adza,
rodzina, prawa kobiet, rozwód i aborcja)
Self-Expression Index: pomiar postawy wobec samoekspresji, jako ci
ycia, demokracji, zaufania, przyjemno ci, rozrywki, kultury

ród o: R. Florida, I. Tinagli, Europe in the Creative Age, 2004.

Z przeprowadzonych bada wynika, e coraz wi ksz uwag w pa stwach europejskich przyk ada si do kreatywno ci. Kreatywna klasa stanowi ponad jedn czwart
ludno ci w pi ciu badanych krajach europejskich. Pod wzgl dem indeksów EuroTalent i Euro-Technologii, takie pa stwa jak Szwecja, Finlandia i Holandia porównywalne s z liderami (regionami) w Stanach Zjednoczonych. Przez to w nied ugim cza9

R. Florida, I. Tinagli, Europe in the Creative Age, 2004.
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sie mog by konkurencj (zagro eniem) dla wzrostu gospodarczego USA. W efekcie
czego kreatywni ludzie b d przenosi si do tych pa stw. Najbardziej zaskakuj cym
rezultatem bada jest stosunkowa niska pozycja USA pod wzgl dem Indeksu EuroTolerancji, w którym to 13 krajów europejskich wyprzedza USA.
Euro-Creativity Index bez w tpienia przyczyni si do analizowania relacji pomi dzy kreatywno ci pracowników, a wzrostem gospodarczym i konkurencyjno ci
pa stwa. Rzuca wiat o na nowe kierunki bada nad kreatywno ci .

Indeks Kreatywno ci Hong Kongu (Hong Kong Creativity Index)
Now propozycj pomiaru kreatywno ci jest Indeks Kreatywno ci Hong Kongu (HKCI). Bazuje on nie tylko na pomiarze wyników gospodarczych, ale tak e istotnych czynników, które przyczyniaj si do rozwoju kreatywno ci. Opiera si na podstawach teoretycznych opracowanych przez Richarda Florida (Creative Capital Theory) i za o eniach koncepcyjnych zaczerpni tych z kapita u ludzkiego, spo ecznego
i kulturalnego.
Ogólne ramy indeksu tworzy pi elementów: Efekty Kreatywno ci, Kapita
Strukturalny, Kapita Ludzki, Kapita Spo eczny i Kapita Kulturalny. Podej cie to
nawi zuje do modelu „3T”– Technologia, Talent, Tolerancja rozwijanego w pracach
R. Floridy10.
Wyszczególnione cztery formy kapita u: strukturalny, ludzki, spo eczny i kulturalny determinuj rozwój kreatywno ci i stanowi kluczow cech modelu (rys. 1).

Rys. 1. Model Indeksu Kreatywno ci Hong Kongu
ród o: A study on Hong Kong creativity index. Interim Report, November 2004, s. 28.

W modelu HKCI obowi zuj 3 nast puj ce zasady:
− wzajemnie wzmacniaj ce si relacje: relacje pomi dzy wska nikami nie s
hierarchiczne, lecz s jednakowo wa ne i wzajemnie si uzupe niaj ;
10

R. Florida, Cities and the Creative Class, “City & Community” 2(1) 3-19, 2003; R. Florida, The rise of
the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life, New York:
Basic Books, 2004; R. Florida, I. Tinagli, Europe in the Creative Age, London: Carnegie Mellon Software Industry Center/DEMOS, 2004.
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− wielowymiarowa perspektywa kapita u: ka dy z zaprezentowanych w modelu
kapita ów ma wielowymiarowy charakter, zosta tak skonstruowany, aby odzwierciedla jego stan i dynamik zmian, jak równie wp yw na kreatywno ;
− dynamiczne relacje pomi dzy kreatywno ci , gospodark i spo ecze stwem:
HKCI zosta tak opracowany, aby uchwyci ró ne aspekty kreatywno ci i jej wp ywu
na lokaln gospodark i spo ecze stwo.
Poni ej zaprezentowane zosta y obszary tworz ce indeksy modelu HKCI (tab.
2). Ka dy z obszarów jest opisany zestawem wska ników.
Tabela 2. Lista obszarów tworz cych Indeks Kreatywno ci Hong Kongu
1. Efekty Kreatywno ci
1.1. Pomiar gospodarczego wk adu w kreatywno
1.2. Pomiar dzia a wynalazczych sektora gospodarczego
1.3. Pomiar innych efektów dzia alno ci twórczej
2. Kapita Strukturalny
2.1. Ocena znaczenia i efektywno ci systemu prawnego w Hong Kongu
2.2. Ocena wolno ci wypowiedzi
2.3. Ocena wype niania zobowi za mi dzynarodowych
2.4. Ocena warunków infrastrukturalnych ICT
2.5. Ocena dost pno ci infrastruktury spo ecznej i kulturalnej
2.6. Ocena przedsi biorczo ci i infrastruktury finansowej w Hong Kongu
3. Kapita Ludzki
3.1. Pomiar wydatków na rozwój, badania i edukacj
3.2. Kapita ludzki – sektor wiedzy
3.3. Pomiar przyp ywu / mobilno kapita u ludzkiego
4. Kapita Spo eczny
4.1. Pomiar rozwoju kapita u spo ecznego
4.2. Pomiar jako ci: normy i warto ci
4.3. Pomiar jako ci: uczestnictwo w yciu spo ecznym
5. Kapita Kulturalny
5.1. Pomiar wydatków i finansów na kultur
5.2. Pomiar jako ci: normy i warto ci
5.3. Pomiar jako ci: udzia kulturalny
ród o: T umaczenie w asne na podstawie: A study of A study on Hong Kong creativity index. Interim
Report, November 2004, s. 31–46.

Indeks kreatywno ci i projektowania
W swoim opracowaniu Hugo Hollanders i Adriana van Cruysen11 podkre laj ,
e kreatywno i projektowanie s wa nymi cechami gospodarki opartej na wiedzy.
Projektowanie jest cznikiem pomi dzy kreatywno ci i innowacj . To dzi ki projektowi idea, zamys zostaj przekszta cone w nowe produkty, us ugi czy systemy.
Pomiar kreatywno ci i projektowania w uj ciu statystycznym jest nadal problem, poniewa brak jest wska ników zarówno na szczeblu krajowym i mi dzynarodowym, ale tak e w porównaniu z innymi sektorami gospodarki. Rozwi zaniem jest
11

H. Hollanders, A. van Cruysen, Design, Creativity and Innovation: a scoreboard approach, w: Proceedings for the conference “Can creativity be measured?”, Brussels, May 28-29, 2009,
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm, 2011-07-08).
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zastosowanie wska ników zast pczych. Korzystaj c z European Innovation Scoreboard (EIS) do pomiaru efektów kreatywno ci i projektowania autorzy zaproponowali
tzw. „podej cie indeksowe”. W tym celu wykorzystano 35 wska ników, zgrupowanych w siedmiu ró nych obszarach. Trzy z nich dotycz klimatu kreatywno ci, a cztery kreatywno ci i projektowania.
Poszczególne wska niki tworz ce indeks kreatywno ci zosta y szczegó owo
opisane w artykule Hugo Hollandersa i Adriana van Cruysen pt. „Design, Creativity
and Innovation: a scoreboard approach” zaprezentowanym podczas konferencji “Can
creativity be measured?”, w Brukseli (28–29 maja 2009)12.
Autorzy pokusili si o przedstawienie rankingu kreatywno ci i projektowania
dla 27 pa stw cz onkowskich UE (tabela 3).
Tabela 3. Wska niki opisuj ce Indeks kreatywno ci i projektowania wraz z rankingiem dla 27
pa stw UE

ród o: H. Hollanders, A. van Cruysen, Design, Creativity and Innovation: a scoreboard approach, w: Proceedings
for the conference “Can creativity be measured?”, Brussels, May 28-29, 2009, s. 80
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm, 2011-07-08).

Z zamieszczonych w tabeli 3 danych wynika, e w Szwecji jest najlepszy „Klimat dla Kreatywno ci”. Tu za ni uplasowa y si Dania i Holandia. Najni ej w rankingu znalaz y si : Bu garia, Polska i Rumunia. Natomiast w rankingu „Kreatywno
i projektowanie” liderem jest Dania, przed Szwecj . Najs absze wyniki w „Kreatyw12

Materia y konferencyjne mo na pobra ze strony internetowej pod adresem:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm (2011-07-08).
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no i projektowanie” uzyska y Bu garia, Rumunia, S owacja. Polska zosta a ulokowana na 24 miejscu.
Podsumowuj c mo na stwierdzi , e kreatywno i projektowanie s wa nymi
cechami dobrze rozwini tej gospodarki opartej na wiedzy i pokazuj pozytywny
wp yw na wyniki danych pa stw w zakresie innowacji. Jednak e brak wska ników
ilo ciowych uniemo liwia bezpo redni pomiar stopnia kreatywno ci i projektowania.
Dlatego Hugo Hollanders i Adriana van Cruysen, w swoim modelu bazuj na szeregu
wska nikach umo liwiaj cych po redni pomiar efektywno ci w dziedzinie kreatywno ci i projektowania.

Europejski Indeks Kreatywno ci13
W 2009 roku projekt Europejskiego Indeksu Kreatywno ci w swoim opracowaniu przedstawili Philip Kern i Jan Runge14.
Na model sk adaj si 32 wska niki tworz ce sze filarów kreatywno ci: kapita ludzki, technologia, otoczenie instytucjonalne, rodowisko kulturowe oraz otwartoci i ró norodno , kreatywny produkt na wyj ciu (rys. 2).

Rys. 2. Struktura Europejskiego Indeksu Kreatywno ci Philipa Kern i Jana Runie
ród o: P. Kern, J. Runge, KEA briefing: towards a European Creativity Index, w: Measuring Creativity.
Proceedings for the conference “Can creativity be measured?”, Brussels, May 28-29, 2009, s. 195.
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm, 2011-07-08).

G ównym celem zaproponowanego indeksu by oby podkre lenie potencja u,
w szczególno ci kulturalnego. Projekt indeksu powsta na bazie istniej cych wska ników powi zanych z kreatywno ci , innowacyjno ci i rozwojem spo eczno-gospodarczym.
13

Rozdzia powsta w efekcie przet umaczenia z j zyka angielskiego materia ów: P. Kern, J. Runge, KEA
briefing: towards a European Creativity Index, w: Measuring Creativity. Proceedings for the conference “Can creativity be measured?”, Brussels, May 28–29, 2009,
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm, 2011-07-08).
14
P. Kern, J. Runge, KEA briefing: towards a European Creativity Index, w: Measuring Creativity. Proceedings for the conference “Can creativity be measured?”, Brussels, May 28–29, 2009,
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm, 2011-07-08).
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Pierwszy z filarów: kapita ludzki, jest kszta towany m.in. przez szereg czynników zewn trznych, w tym status ekonomiczny i kulturalny, normy, warto ci. Na poziom kapita u ludzkiego w spo ecze stwie istotny wp yw ma tak e nauka i edukacja,
co te potwierdzaj opracowania OECD15 czy te R. Barro16. Wysuwane s tak e argumenty ukazuj ce negatywny wp yw nauki i edukacji na kreatywno , np. opracowanie G. Claxtona17, który uwa a, e tradycyjne nauczanie bazuj ce na analitycznym
my leniu ma tendencje do zaniedbywania innych sfer my lenia i negatywnie mo e
wp ywa na pobudzanie ciekawo ci, wyobra ni, intuicji, czyli kluczowych umiej tnociami rozwijaj cych kreatywno . W zwi zku z tym nale y od tradycyjnego podejcia odchodzi . Wówczas to mo emy przychyli si do tezy, e wprowadzenie do
systemu szkolnego, szkolnictwa wy szego i kszta cenia przez ca e ycie kultury, sztuki mo e u atwi rozwój kreatywno ci w uczeniu si , gdy „edukacja poprzez sztuk
stymuluje rozwój poznawczy, wspomaga lepsze dostosowanie si uczniów do potrzeb
nowoczesnego spo ecze stwa18”.
Kolejnym filarem Europejskiego Indeksu Kreatywno ci jest otwarto i ró norodno . Pierwsz osob , która zasugerowa a, e ró norodno i wymiany my li s
ród em innowacji i tym samym odgrywaj wa n rol w tworzeniu potencja u miast
by w 1993 roku Jane Jacobs19. Z podobnymi opiniami spotykamy si w pracy Richarda Florida20, który wykaza , e kreatywno nie mo e rozwija si bez twórczego klimatu bazuj cego na otwarto ci i ró norodno ci. Ró norodno , tolerancyjno zwi ksza prawdopodobie stwo, e takie rodowiska b d jak magnes przyci ga y ró ne
typy ludzi kreatywnych. Wi ksza liczba ludzi kreatywnych z kolei przek ada si na
wzrost w danej miejscowo ci wska ników innowacji, zaawansowanych technologii,
przyczynia si do powstawania nowych firm, a tym samym miejsc pracy i do wzrostu
gospodarczego.
rodowisko kulturowe – to sale koncertowe, galerie, ksi garnie, kina (to tylko
kilka przyk adów) – jest niezb dne do rozwoju kreatywnego spo ecze stwa. Spo ecze stwo sukcesu w XXI wieku, to takie, w którym piel gnuje si ducha kreatywno ci
i wspiera dzia alno kulturaln .
Wiele bada wykaza o, e muzea i galerie s miejscami, gdzie mo e si rozwija
kreatywno 21, poniewa s one w stanie zach ci ludzi do zmiany my lenia, do two15

The Wellbeing of Nations – The Role of Human Social Capital. Paris: OECD, 2001.
Barro R., Education and economic growth. In D.J. Helliwell (ed.), The contribution of Human and
Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being. Paris: OECD, 2001.
17
G. Claxton, Cultivating positive learning dispositions. H. Daniels, H. Lauder and J. Porter (eds),
Routledge Companion to Education. London: Routledge, 2008.
18
Road Map for arts education. The World conference on Arts Education: building creative capacity for
the 21st Century. Lisbon: UNESCO, 6–9 March 2006.
19
J. Jacob, The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House Publishing Group, 1993.
20
R. Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday
Life. New York: Basic Books, 2002.
21
E. Hooper-Greenhill, J. Dodd, L. Gibson, M. Phillips, C. Jones, E. Sullivan. and Museums, Libraries
and Archives Council and Renaissance. What did you learn at the museum today? Second study:
evaluation of the outcome and impact of learning through implementation of Education Programme
Delivery Plans across nine Regional Hubs. Leicester: Research Centre for Museums and Galleries Citation (RCMG), 2006.
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rzenia i wymiany pomys ów ukierunkowanych na powstanie nowych rzeczy pod
wp ywem oddzia ywania twórczo ci z przesz o ci22. Dla przyk adu, studenci kierunków artystycznych odwiedzaj c galerie sztuki mog znale inspiracj do nowych
projektów wzorów tkanin. To wskazuje, e uczestnictwo w kulturze pomaga ludziom
odkry wewn trzne zasoby talentu, pomys owo ci i wzbogaca ich poczucie estetyki.
Dlatego w projekcie Europejskiego Indeksu Kreatywno ci zamieszczono wska niki
opisuj ce ofert kulturaln oraz nawi zuj ce do poziomu uczestnictwa w kulturze
w danym pa stwie.
Kolejny filar odnosi si do technologii, w szczególno ci rozwoju technologii cyfrowej i jej wp ywu na kultur . Jak podaje Manuel Castells23, technologia cyfrowa
nada a równocze nie kulturze dwa wymiary. Po pierwsze – globalny, gdy koncerny
medialne s w stanie dotrze do ca ej planety i dostarczy mnóstwo kreatywnych treci dla ró nych odbiorców. Z drugiej strony, kultura sta a si zindywidualizowana,
spersonalizowana, gdy generowana jest przez u ytkownika na w asne i innych potrzeby. W efekcie jako odbiorcy pe nimy zmienne role: uczestnika (konsumenta)
i twórcy. Wykorzystujemy przy tym do powszechnie zdobycze techniki: komputery,
specjalistyczne oprogramowanie, aparaty cyfrowe, kamery, telefony komórkowe, Internet itp. W zwi zku z tym, opisuj c technologie nale a o zaproponowa taki zestaw
wska ników, za pomoc którego da oby si uchwyci wzajemne relacje pomi dzy
technik , technologi a kreatywno ci .
Otoczenie instytucjonalne, w szczególno ci przejrzysto , odpowiedzialno podejmowanych dzia a przez ró nego typu instytucje przek ada si na dobrobyt spo ecze stwa i pa stwa, w tym przepisów chroni cych prawa autorskie i promuj cych
inwestycje w kreatywno .

Podsumowanie
W artykule przedstawiono przegl d dotychczasowych bada i osi gni europejskich i wiatowych nad kreatywno ci . Zaprezentowane modele, wska niki, indeksy
mog by istotn podpowiedzi dla polityków, ekonomistów, badaczy i statystyków
zajmuj cych si reformowaniem gospodarki i us ug publicznych w Unii Europejskiej.
Kreatywno jednostek, przek adaj ca si na kreatywno spo ecze stwa, regionu, pa stwa przyczynia si do tego, by Unia by a bardziej twórcza, innowacyjna
i zrównowa ona. Ma to szczególnie du e znaczenie obecnie, w dobie poszukiwania
czynników kszta tuj cych innowacyjne i efektywne gospodarki.
mgr in . Miros aw UREK
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom
e-mail: miroslaw.zurek@itee.radom.pl

22

T.A. Travers, Valuing Museums: Impact and innovation among national museums. National Museums
Directors’ Conference. United Kingdom, 2004.
23
M. Castells, L’ re de l’information. Vol. 1. La société en réseaux. Paris: Fayard, 1998.
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Dagmara KOWALIK
Politechnika Radomska

Modyfikacja modu owych programów
kszta cenia zawodowego
Modification of modular programs
of vocational training
S owa kluczowe: kszta cenie zawodowe, modu owy program, pakiet edukacyjny,
wdra anie, modyfikacja.
Key words: vocational training, modular program, educational package, implementation,
modification.
Abstract
The article presents the tools developed in the project “System of supporting schools
and an educational institutions implementing modular programs of the vocational
training”. Presented studies can be helpful in implementation and modification of the
modular programs at schools and institutions carrying out the modular education.

Wst p
Szko a zawodowa przygotowuj c absolwentów do wykonywania zada zawodowych na stanowiskach pracy mo e wykorzystywa w procesie kszta cenia programy
nauczania o strukturze tradycyjnej (przedmiotowej), modu owej oraz autorskie.
Programy modu owe poprzez swoj elastyczno oraz wi zanie tre ci kszta cenia
z praktyk w rzeczywisty sposób spe niaj oczekiwania rynku pracy. Wraz ze zmianami technologicznymi, materia owymi i obróbczymi mo na modyfikowa tre ci zawarte w tych programach oraz dostosowywa wiczenia praktyczne do rzeczywistych
potrzeb pracodawców. Dzi ki takim dzia aniom szko a zawodowa jest w stanie nad y za ogromnym post pem techniczno-technologicznym zachodz cym we wspó czesnym wiecie. Coraz cz ciej dyrektorzy szkó zawodowych zach caj kadr nauczycielsk do realizowania procesu kszta cenia w oparciu o modularyzacj tre ci kszta cenia.

Projekty wspieraj ce wdra anie programów modu owych
w szko ach zawodowych
„System wsparcia szkó i placówek o wiatowych wdra aj cych modu owe programy kszta cenia zawodowego” jest projektem systemowym Ministerstwa Edukacji
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Narodowej, realizowanym przez Krajowy O rodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej. Projekt ministerstwa wpisuje si we wcze niejsze do wiadczenia zwi zane z modernizacj szkolnictwa zawodowego w ramach projektów: TOR#9 „Szkolenie doros ych” (1993–1997 MPiPS, w którym uczestniczy ITeE); Phare UPET/IMPROVE (1996–2000 MEN, ITeE); Phare 2000 „Krajowy system szkolenia zawodowego” (2002–2004 MPiPS, ITeE – PIB); SPO–RZL „Przygotowanie innowacyjnych
programów nauczania do kszta cenia zawodowego (2005–2008 MEN, KOWEZiU,
ITeE). W ramach ostatniego projektu opracowano 131 programów modu owych
i 3500 pakietów edukacyjnych.
Najnowszy projekt (MEN, KOWEZiU) „System wsparcia szkó i placówek
o wiatowych wdra aj cych modu owe programy kszta cenia zawodowego” realizowany jest w okresie 2009–2013 i zach ca placówki dydaktyczne (zawodowe) do powszechnego korzystania z programów i pakietów modu owych.
G ównym celem projektu jest wypracowanie systemu wsparcia szkó zawodowych przygotowuj cych si do wdra ania programów modu owych, zgodnie z nowymi kierunkami zmian w kszta ceniu zawodowym oraz utworzenie zintegrowanego
systemu informatycznego u atwiaj cego dost p do bazy danych programów modu owych i pakietów edukacyjnych w zakresie kszta cenia zawodowego. Skierowany jest
w szczególno ci do nast puj cych grup docelowych:
• dyrektorów szkó zawodowych i placówek o wiatowych (DSP),
• kierowników kszta cenia praktycznego (KKP),
• przedstawicieli organów prowadz cych (JST),
• przedstawicieli organów nadzoruj cych szko y zawodowe (KO),
• nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych kszta cenia zawodowego
(NKD),
• cz onków Polskiej Sieci Kszta cenia Modu owego (PSKM) oraz uczniów/s uchaczy uczestnicz cych w kszta ceniu zawodowym.
Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano 256 szkó /placówek z ca ej Polski
( rednio po 16 w ka dym województwie). G ówne zadania koncentruj si mi dzy
innymi na:
• przygotowaniu ekspertów do wspierania organizacyjnego, merytorycznego
i metodycznego szkó i placówek wdra aj cych programy modu owe;
• konsultacjach ekspertów w szko ach i placówkach o wiatowych;
• spotkaniach regionalnych ekspertów i koordynatorów wojewódzkich.
W województwie mazowieckim zosta o wytypowanych 19 ekspertów spo ród
szkolonych w projekcie. Koordynator wojewódzki przydzieli ekspertom zakwalifikowane szko y, w których od listopada 2010 do czerwca 2011 przeprowadzali konsultacje/szkolenia z zespo em zadaniowym – wytypowanymi przez dyrektora nauczycielami. W sk ad zespo u zadaniowego najcz ciej wchodzili nauczyciele teoretycznych
przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu, kierownik warsztatów szkolnych. Konsultacje/szkolenia odbywa y si równie z udzia em dyrektorów szko y
i rady pedagogicznej. W ka dej placówce zespó zadaniowy reprezentowa jedn
bran zawodow , np.: odzie ow , gastronomiczn , ekonomiczn , fryzjersk , kosme-
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tyczn itp. Efektem szkole by o wsparcie organizacyjne, merytoryczne i metodyczne
placówki do wdro enia programów modu owych.
Jedn z zakwalifikowanych do projektu szkó by Zespó Szkó Zawodowych im.
J. Kili skiego z Radomia. Podczas konsultacji/szkole zespó zadaniowy konstruowa
z ekspertem narz dzia i materia y pod k tem konkretnego zapotrzebowania szko y.
Zespó mia mo liwo modyfikacji programu modu owego, wicze i materia ów
nauczania zawartych w pakietach edukacyjnych. Skonstruowany rozk ad zaj moduowych mo e obowi zywa w placówce wdra aj cej program.
Jednym z tematów szkole by o Przygotowanie szko y/placówki do wdro enia
modu owych programów kszta cenia zawodowego. W ramach zaj opracowano rozwi zania organizacyjne dla placówki:
• arkusz organizacyjny pracy szko y,
• szkolny plan nauczania,
• szkoln dydaktyczn map programu,
• plan doskonalenia nauczycieli,
• rozliczenie pensum nauczycieli,
• modernizacj modu owego programu nauczania pod k tem zapotrzebowania
rynku pracy.
Przeszkolony zespó zadaniowy na dalszym etapie swoich dzia a (bez udzia u
eksperta) jest przygotowany do wdra ania kszta cenia modu owego w pozosta ych
bran ach, w których kszta ci szko a/placówka.

Przyczyny modernizacji programów nauczania1
Najcz stszymi przyczynami modernizacyjnymi programów kszta cenia zawodowego mog by :
• przyczyny techniczno-technologiczne,
• przyczyny merytoryczne.
Przyczyny modernizacji techniczno-technologicznej mog dotyczy zmian:
a) liczby godzin przypadaj cych na realizacj modu ów i jednostek modu owych. Modyfikacja orientacyjnej liczby godzin na realizacj musi wynika z ca ego
cyklu kszta cenia, tj. ilo ci tygodni kszta cenia w poszczególnych latach trwania nauki.
b) kolejno ci realizacji jednostek modu owych w modu ach. Zmiany te mog nast pi tylko w takim przypadku, gdy cele kszta cenia b d chronologicznie osi gane.
c) zastosowania rodków technodydaktycznych. rodki powinny by dobierane
zgodnie z aktualnie stosowanymi w bran y.
Przyczyny modernizacji merytorycznej mog dotyczy zmian:
a) tre ci kszta cenia zawodowego. Tre ci kszta cenia powinny odzwierciedla
aktualny stan techniczno-technologiczny i organizacyjny danej bran y. Komputeryza-

1

D. Kowalik. M. Kaczmarek, Jak wdra a modu owe programy kszta cenia zawodowego. Poradnik dla
bran y odzie owej. KOWEZiU, Warszawa 2011, s. 63, (wersja robocza).
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cja, automatyzacja procesu, zmiany technologii wykonywania procesu maj wp yw na
sposób kszta towania umiej tno ciach i realizowania zada zawodowych.
b) podstaw programowych. Reforma MEN podstaw programowych powinna
znale odniesienie w modernizacji modu owych programów nauczania.
Dzi ki strukturze modu owej w programach nauczania mo na atwiej (ni w programach o budowie przedmiotowej) korygowa tre ci kszta cenia zawodowego, aktualizowa szczegó owe cele kszta cenia itp. Korzystniej jest dokona modernizacji
modu owego programu nauczania ni konstruowa go od pocz tku.
W dalszej cz ci artyku u przedstawi wypracowane podczas konsultacji/szkole
narz dzia, przydatne do wdra ania programów modu owych na przyk adzie zawodu
fryzjer.

Modyfikacja programów modu owych na przyk adzie zawodu fryzjer
Fryzjer nale y do grupy zawodów bran y kosmetyczno-fryzjerskiej, us ug osobistych. Coraz cz ciej fryzjer zwany jest stylist fryzur. Doradza wybór odpowiedniej
fryzury, dopasowuje j do kszta tu twarzy klienta, proponuje odpowiedni kolorystyk
i modyfikacj . Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzy enie, modelowanie i koloryzacja w osów – farbowanie, rozja nianie, tworzenie pasemek, baleja , dekoloryzacja. Wiele salonów oferuje równie us ugi zwi zane z przed u aniem lub zag szczaniem w osów czy zabiegi regeneracyjne w osów zniszczonych. Fryzjer tworzy równie fryzury okoliczno ciowe, na specjalne okazje: luby, komunie, spotkania towarzyskie itp. Ponadto wykonuje on i piel gnuje wyroby perukarskie oraz wczesuje uzupe nienia (dopinki, tresy, tupety) we w osy klienta.
Od dobrego fryzjera wymagane s przede wszystkim umiej tno ci fryzjerskie2,
a co za tym idzie umiej tno ci manualne, wyobra nia, zmys estetyczny, jak równie
wysoka kultura osobista oraz dba o o czysto podczas wykonywania pracy. Wa ne
jest równie , aby fryzjer szanowa decyzje klienta i s ucha jego wskazówek i ycze .
Fryzjer powinien posiada wiedz i umiej tno ci obejmuj ce w swoim zakresie:
budow i fizjologi w osa i skóry g owy, rodzaje zabiegów piel gnacyjnych na w osach i skórze g owy, sposoby, metody i techniki strzy enia, czesania, ondulowania,
koloryzacji i rozja niania w osów.
rodowiskiem pracy fryzjera mog by nie tylko salony fryzjerskie, ale tak e
miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji w osów, czyli teatry, plan zdj ciowy, telewizja, studia fotograficzne. Absolwenci mog tak e prowadzi w asn
dzia alno gospodarcz .
Kszta cenie systemem modu owym w zawodzie fryzjer prowadzone jest w oparciu o program nauczania 514[01]ZSZ-3/MEN/2006.10.16. Zarówno program moduowy, jak i pakiety edukacyjne do programu dost pne s na stronie –
www.koweziu.edu.pl.
W tabeli 1 przedstawiono plan nauczania ZSZ dla zawodu fryzjer 514[01].

2

http://www.zawodowe.com/Fryzjer_-_opis_326
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Tabela 1. Plan nauczania ZSZ dla zawodu fryzjer 514[01]
Dla m odzie y
Liczba godzin
tygodniowo
Modu y kszta cenia w zawodzie
Lp.

Klasy I–III

1
2

Dzia alno us ugowa
Anatomia, fizjologia, choroby skóry
i w osów
3
Podstawy projektowania fryzur
4
Piel gnacja i czesanie w osów
5
Strzy enie w osów
6
Chemiczne zabiegi fryzjerskie
7
Fryzjerstwo artystyczne
Razem

Dla doros ych
Liczba
Liczba
godzin
godzin
tygodniowo
tygodniowo
Semestry I–VI

4

Forma
stacjonarna
3

Forma
zaoczna
55

3

2

42

6
7
12
16
3
51

5
5
9
13
2
39

82
96
165
220
42
702

Klasa I – 36 tyg. x 15 godz. = 540 godz. (270 godz. sem. I i II)
Klasa II – 36 tyg. x 18 godz. = 648 godz. (324 godz. sem. I i II)
Klasa III – 36 tyg. x 18 godz. = 648 godz. (324 godz. sem. I i II)
ród o: Modu owy program nauczania 514[01]ZSZ-3/MEN/2006.10.16.

W modu owym programie nauczania uwzgl dniono 7 modu ów: jeden ogólnozawodowy, pi zawodowych i jeden specjalistyczny. Tab.2 przedstawia wykaz modu ów i jednostek modu owych.
Tabela 2. Wykaz modu ów dla zawodu fryzjer 514[01]
Symbol
modu u
i jednostki
modu owej
514[01].O1.01
514[01].O1.02
514[01].O1.03
514[01].O1.04
514[01].O1.05
514[01].O1.06

514[01].Z1.01
514[01].Z1.02
514[01].Z1.03

94

Nazwy modu ów i jednostek modu owych
Modu 514[01].O1 Dzia alno us ugowa
Przestrzeganie przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpo arowej
Nawi zywanie i utrzymywanie kontaktów mi dzyludzkich
Stosowanie przepisów prawa w dzia alno ci us ugowej
Ocena jako ci wiadczonych us ug
Prowadzenie marketingu us ug
Prowadzenie korespondencji biurowej
Modu 514[01].Z1 Anatomia, fizjologia, choroby skóry
i w osów
Charakterystyka budowy i funkcji skóry oraz w osów
Rozpoznawanie patologicznych zmian na skórze
Rozpoznawanie uszkodze i chorób w osów

Orientacyjna
liczba godzin
na realizacj
144
20
27
25
22
30
20
108
25
45
38
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Modu 514[01].Z2 Podstawy projektowania fryzur

216

514[01].Z2.01

Organizowanie stanowiska pracy fryzjera

30

514[01].Z2.02

Charakteryzowanie historii rzemios a i sztuki fryzjerskiej

16

514[01].Z2.03

Rozpoznawanie form przestrzennych stosowanych
we fryzjerstwie

30

514[01].Z2.04

Rozpoznawanie form kszta towania fryzury

40

514[01].Z2.05

Rozpoznawanie barw i form kolorystycznych stosowanych we
fryzjerstwie

44

514[01].Z2.06

Wykonywanie rysunku instrukta owego fryzury

56

Modu 514[01].Z3 Piel gnacja i czesanie w osów
514[01].Z3.01

Wykonywanie fryzjerskich zabiegów piel gnacyjnych

514[01].Z3.02

Czesanie w osów

514[01].Z3.03

Formowanie fryzur

252
70
102
80

Modu 514[01].Z4 Strzy enie w osów

432

514[01].Z4.01

Planowanie zabiegów strzy enia w osów

154

514[01].Z4.02

Wykonywanie strzy enia w osów

278

Modu 514[01].Z5 Chemiczne zabiegi fryzjerskie

576

514[01].Z5.01

Dobieranie preparatów do trwa ego ondulowania i prostowania
w osów

30

514[01].Z5.02

Planowanie zabiegów trwa ego ondulowania i prostowania
w osów

30

514[01].Z5.03

Wykonywanie trwa ego ondulowania i prostowania w osów

128

514[01].Z5.04

Dobieranie preparatów do rozja niania i odbarwiania w osów

35

514[01].Z5.05

Planowanie zabiegów rozja niania i odbarwiania w osów

30

514[01].Z5.06

Rozja nianie i odbarwianie w osów

514[01].Z5.07

Dobieranie preparatów do farbowania w osów

30

514[01].Z5.08

Planowanie zabiegów farbowania w osów

45

514[01].Z5.09

Farbowanie w osów

138

Modu 514[01].S1 Fryzjerstwo artystyczne

108

110

514[01].S1.01

Projektowanie fryzur artystycznych

25

514[01].S2.02

Formowanie fryzur artystycznych

83
Razem

1836

ród o: Modu owy program nauczania 514[01]ZSZ-3/MEN/2006.10.16

Podczas konsultacji/szkolenia opracowano wzorzec szkolnego planu nauczania
kszta cenia modu owego w zawodzie fryzjer 514[01] dla obowi zuj cego programu
nauczania 514[01]ZSZ-3/MEN/2006.10.16. W tab. 3. przedstawiono opracowan na
szkoleniu realizacj jednostek modu owych w klasie 1.
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Wyniki modyfikacji programu modu owego
Ekspert wraz z zespo em zadaniowym uwzgl dniaj c czynniki modernizacji programów modu owych (opisane powy ej w artykule) opracowali zmodernizowany
wykaz modu ów i jednostek modu owych dla zawodu fryzjer.
Tabela 4. Zmodernizowany program modu owy dla zawodu fryzjer 514[01]
Symbol
modu u
i jednostki
modu owej
514[01].O1.01
514[01].O1.02
514[01].O2.01
514[01].O2.02
514[01].O2.03

514[01].Z1.01
514[01].Z1.02
514[01].Z1.03
514[01].Z2.01
514[01].Z2.02
514[01].Z2.03
514[01].Z2.04
514[01].Z2.05
514[01].Z2.06
514[01].Z3.01
514[01].Z3.02
514[01].Z3.03
514[01].Z4.01
514[01].Z4.02
514[01].Z5.01
514[01].Z5.02
514[01].Z5.03
514[01].Z5.04
514[01].Z5.05
514[01].Z5.06
514[01].O1.03
514[01].O1.04
514[01].O1.05
514[01].O1.06
514[01].S1.01
514[01].S2.02

Nazwy modu ów i jednostek modu owych
Modu 514[01].O1 Podstawy dzia alno ci zawodowej
Przestrzeganie przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpo arowej
Nawi zywanie i utrzymywanie kontaktów mi dzyludzkich
Modu 514[01].O2 Anatomia, fizjologia, choroby skóry i w osów
Charakterystyka budowy i funkcji skóry oraz w osów
Rozpoznawanie patologicznych zmian na skórze
Rozpoznawanie uszkodze i chorób w osów
Modu 514[01].Z1 Podstawy zabiegów rozja niania, ondulowania
i prostowania w osów
Dobieranie preparatów do trwa ego ondulowania i prostowania w osów
Planowanie zabiegów trwa ego ondulowania i prostowania w osów
Planowanie zabiegów rozja niania i odbarwiania w osów
Modu 514[01].Z2 Podstawy projektowania fryzur
Organizowanie stanowiska pracy fryzjera
Charakteryzowanie historii rzemios a i sztuki fryzjerskiej
Rozpoznawanie form przestrzennych stosowanych we fryzjerstwie
Rozpoznawanie form kszta towania fryzury
Rozpoznawanie barw i form kolorystycznych stosowanych we fryzjerstwie
Wykonywanie rysunku instrukta owego fryzury
Modu 514[01].Z3 Piel gnacja i czesanie w osów
Wykonywanie fryzjerskich zabiegów piel gnacyjnych
Czesanie w osów
Formowanie fryzur
Modu 514[01].Z4 Strzy enie w osów
Planowanie zabiegów strzy enia w osów
Wykonywanie strzy enia w osów
Modu 514[01].Z5 Chemiczne zabiegi fryzjerskie
Wykonywanie trwa ego ondulowania i prostowania w osów
Dobieranie preparatów do rozja niania i odbarwiania w osów
Rozja nianie i odbarwianie w osów
Dobieranie preparatów do farbowania w osów
Planowanie zabiegów farbowania w osów
Farbowanie w osów
Modu 514[01].Z6 Dzia alno us ugowa
Stosowanie przepisów prawa w dzia alno ci us ugowej
Ocena jako ci wiadczonych us ug
Prowadzenie marketingu us ug
Prowadzenie korespondencji biurowej
Modu 514[01].S1 Fryzjerstwo artystyczne
Projektowanie fryzur artystycznych
Formowanie fryzur artystycznych
Razem

Orientacyjna
liczba godzin
na realizacj
36
18
18
108
25
45
38
72
22
25
25
216
30
16
30
40
44
56
252
70
102
80
432
154
278
504
130
40
110
34
50
138
108
29
26
34
23
108
25
83
1836

ród o: Opracowanie w asne D. Kowalik, M. Farbi , M. Gajewska, E. Maniak, A. Stanik.
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Zmodyfikowany program modu owy zawiera dwa modu y ogólnozawodowe,
sze zawodowych i jeden specjalistyczny. Poprzedni modu ogólnozawodowy O1
zosta rozbity na modu y O1 i Z6. Wprowadzono nowy modu zawodowy Z6 Dzia alno us ugowa, który powinien by realizowany w klasie 3, czyli pod koniec cyklu
kszta cenia. Uczniowie wówczas najbardziej zainteresowani s prowadzeniem w asnej
dzia alno ci gospodarczej. Tre ci kszta cenia zwi zane z dzia alno ci us ugow
(prowadzone w klasie 1) mog ulec dezaktualizacji. Modu Z6 mo e by prowadzony
z wykorzystaniem metody projektów i tekstu przewodniego, które nie tylko aktywizuj ucz cych si ale równie ucz ich samodzielno ci, kreatywno ci, poczucia odpowiedzialno ci. Na ko cowym etapie kszta cenia uczniowie uzyskaj naj wie sze
i najbardziej aktualne informacje dotycz ce prowadzenia dzia alno ci us ugowej.

Podsumowanie
Opracowane narz dzia mog by pomocne we wdra aniu i modernizacji moduowych programów w szko ach realizuj cych kszta cenie modu owe. Potwierdzaj
mo liwo
modyfikowania programów pod k tem oferty edukacyjnej placówki,
uwzgl dniaj cej zapotrzebowania rynku pracy. Zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele
zainteresowani s t form kszta cenia. Wdra anie modu ów w systemie szkolnym
wymaga jednak merytorycznego przygotowania kadry nauczycielskiej, które zosta o
umo liwione podczas realizacji opisanego dzia ania w projekcie.
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Pedagogika pracy
– studia przysz o ci
w cyberprzestrzeni

Zbigniew KRAMEK
Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom

Idea upowszechniania dorobku naukowego
pedagogiki pracy
The idea of promoting the scientific achievements
of work pedagogy
S owa kluczowe: pedagogika pracy, edukacja ustawiczna, dorobek naukowy, rodowisko akademickie, wideokonferencje.
Key words: work pedagogy, continuing education, academic achievements, academic
community, videoconferences.
Abstract
The study presents issues related to the work environment and continuing education,
which were an area of scientific inquiry for junior researchers and an opportunity to
exchange views and dissemination of scientific achievements in various academic
centres in Poland.

Wprowadzenie
16 czerwca 2011 r. przedstawiciele rodowiska naukowego i akademickiego
w Polsce zostali zaproszeni do udzia u w internetowej wideokonferencji naukowej
„Pedagogika pracy – studia przysz o ci w cyberprzestrzeni” oraz w konkursie prac
dyplomowych w zakresie problemowym: pedagogika pracy, edukacja doros ych
i edukacja techniczno-informatyczna. Zg oszenia z rekomendacjami promotorów,
kierowników katedr i zak adów badawczych by y kierowane do organizatorów konEDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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kursu: Katedry Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Spo ecznej Wy szej Szko y Pedagogicznej ZNP w Warszawie, O rodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu we wspó pracy z Przewodnicz cymi Zespo ów Pedagogiki Pracy, Edukacji Doros ych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
Organizatorzy wideokonferencji podj li si kontynuacji cyklu ogólnopolskich
studenckich konferencji naukowych „Pedagogika Pracy – studia z przysz o ci ”, zapraszaj c tym razem do uczestnictwa w internetowej konferencji naukowej przedstawicieli o rodków akademickich. Za g ówny cel postawiono analiz stanu i perspektywy uczestnictwa studentów i absolwentów specjalno ci pedagogika pracy, edukacja
techniczno-informatyczna, edukacja doros ych w badaniach naukowych, prezentacj
osi gni kó naukowych i studentów, wymian dobrych praktyk. Warunkiem uczestnictwa by o posiadanie komputera z dost pem do Internetu, wyposa onego w mikrofon, s uchawki i kamer .
Uczestnicy spotkania w sieci mogli przedstawi problemy pedagogiki pracy w kontek cie rozwa a naukowych, dla których praca, kszta cenie zawodowe, kwalifikacje s
g ównym przedmiotem zainteresowania. Idea edukacyjnej strategii rozwoju cz owieka,
instytucji, spo ecze stwa wyp ywa z hase , tendencji, strategii i praktyki uczenia si
w ci gu ca ego ycia zarówno w systemach szkolnych, jak i pozaszkolnych coraz cz ciej poprzez e-learning i w procesie pracy b d samokszta cenia. Zmiany tre ci, organizacji pracy, zada zawodowych w stron intelektualnej pracy, a tak e rozwój rodków dydaktycznych i stosowanie technologii informatycznych zmieniaj koncepcje,
formy, organizacj i technologie kszta cenia, ca y system edukacji. Walidacja, uznawalno kwalifikacji uzyskanych najcz ciej drog edukacji pozaformalnej coraz cz ciej w procesie pracy, utworzenie europejskich i krajowych ram kwalifikacji staj si
czynnikami wp ywaj cymi na mobilno pracowników, a w konsekwencji warunkuj cych rozwój gospodarczy.
Dlatego zasadne s rozwa ania o modelu ustawicznej edukacji zawodowej, cz cym kszta cenie szkolne i pozaszkolne, formalne i pozaformalne. Wraz ze wzrostem znaczenia kapita u intelektualnego, rozwojem tendencji, strategii uczenia si
w ci gu ca ego ycia model ten przybiera coraz bardziej realne kszta ty w kontek cie
podstaw prawnych, standardów kwalifikacji zawodowych i ram kwalifikacji, standardów edukacyjnych oraz w wyniku opracowania innowacyjnych modu owych programów kszta cenia zawodowego oraz pakietów edukacyjnych.
Zagadnienia zwi zane ze rodowiskiem pracy i edukacj ustawiczn stanowi y
podstaw refleksji naukowej skupiaj cej si wokó pyta – problemów badawczych:
− Jak poprawi jako kszta cenia?
− Jak po czy potrzeby rynku pracy z kszta ceniem?
− Jak wdro y nowoczesne standardy i innowacyjne programy kszta cenia?
− Jak wykorzysta technologie informatyczne w edukacji?
Realna staje si zmiana modelu szko y zawodowej w kierunku szko y przysz oci, otwartej, zdolnej do indywidualizacji kszta cenia, integracji kszta cenia teoretycznego i praktycznego, rozwoju innowacyjno ci i kreatywno ci. Obecnie podejmowane
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s w Polsce ogromne wysi ki modernizacji i odbudowy presti u kszta cenia zawodowego, g ównie drog wdro enia kszta cenia modu owego. Na tym ogromnym rynku
edukacyjnym wobec trwa ych problemów – z jednej strony bezrobocia, a z drugiej
permanentnego braku specjalistów, robotników, techników i in ynierów zanikaj
i pojawiaj si nowe dziedziny dzia alno ci, zawody, stanowiska pracy i potrzeby
ci g ej intelektualizacji pracy, ro nie wi c zapotrzebowanie na pedagogów pracy.
Od dziesi ciu lat w Wy szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie z sukcesem
realizowany jest przez prof. Henryka Bednarczyka autorski model kszta cenia pedagogów pracy w nast puj cych specjalno ciach: pp z zarz dzaniem i marketingiem, pp
z doradztwem zawodowym, pp z ochron pracy, pp z zarz dzaniem projektami europejskimi, pp z przedsi biorczo ci . Sta a ewaluacja modelu, procesu kszta cenia, badania
losów absolwentów w latach 2004–2010 pozwoli y modyfikowa program a wspólnie
z ca ym rodowiskiem naukowym stworzy podr czniki, skrypty, bazy danych, laboratoria, czasopisma naukowe, a tak e sieci wspó pracy w kraju i za granic . Sieci wspó pracy powsta y g ównie w oparciu o potencja naukowy Katedry Pedagogiki Pracy
i Pedagogiki Spo ecznej WSP ZNP, O rodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – Pa stwowego Instytutu Badawczego w Radomiu i Zespo u Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Studenckie konferencje naukowe pedagogiki pracy
Studenckie Ko o Naukowe Pedagogiki Pracy dzia aj ce przy Wy szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie, maj c na uwadze aktualny stan wiedzy w wybranej
dziedzinie naukowej, a tak e rozwijanie zainteresowa naukowych w dziedzinie nauk
pedagogicznych, w szczególno ci w dziedzinie pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego, organizowa o na przestrzeni ubieg ych lat liczne konferencje i seminaria naukowe
we wspó pracy pracowników Katedry Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Spo ecznej.
Cykl spotka naukowych rozpocz o seminarium naukowe w 2004 r. Pedagogika
pracy – doradztwo zawodowe. Dobre praktyki programu Pierwsza Praca. Na konferencji przedstawiono wspó czesne problemy wyboru zawodu i poradnictwa zawodowego, wymagania w zakresie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego w konspotkania
tek cie obowi zuj cych uregulowa prawnych i praktyki. Znaczn cz
po wi cono poradnictwu zawodowemu w Polsce i nowym instytucjom rynku pracy.
Przedstawiono równie za o enia programu Pierwsza Praca wraz z przyk adami dobrych praktyk Akademickich Biur Karier. Uczestniczyli cz onkowie Ko a oraz studenci pi tego semestru studiów licencjackich i trzeciego semestru uzupe niaj cych studiów magisterskich.
Seminarium naukowe zorganizowane w 2005 r.: Pedagogika pracy – kszta cenie
przedsi biorczo ci zorganizowane w Wy szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie
podejmowa o problematyk kszta towania przedsi biorczo ci w szko ach zawodowych,
problemy socjologiczne wspó czesnej przedsi biorczo ci. Przedstawiono wyniki bada
dotycz ce przedsi biorczo ci studentów WSP ZNP. Uczestniczyli cz onkowie ko a oraz
studenci czwartego semestru studiów licencjackich i trzeciego semestru uzupe niaj cych
studiów magisterskich.

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011

101

Kolejna ogólnopolska prezentacja dorobku naukowego i materia ów z bada
prowadzonych przez studentów polskich uczelni pedagogicznych mia a miejsce na
ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej Pedagogiki Pracy i Edukacji Techniczno-Informatycznej Pedagogika pracy wobec idei uczenia si przez ca e ycie,
zorganizowanej w maju 2006 roku przez Katedr Pedagogiki Pracy w Wy szej Szkole
Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Przedsi wzi cie to mia o na celu dokonanie analizy stanu i perspektyw rozwoju pedagogiki pracy oraz podj cie próby oceny wp ywu
nowych rozwi za ukierunkowanych na aktywizacj zawodow , rozwój aspiracji
i kariery zawodowej m odzie y, zmniejszenie bezrobocia i popraw funkcjonowania
absolwentów uczelni na rynku pracy. G ówne tematy wyst pie ogniskowa y si wokó analizy informacji i doradztwa zawodowego w szko ach wy szych w zakresie
skuteczno ci pomocy udzielanej studentom i absolwentom szkó wy szych w poszukiwaniu pracy, w tym aktywizacji zawodowej oraz kszta cenia pozaformalnego i nieformalnego. Próbowano ponadto okre li wp yw lokalnych systemów informowania,
doradztwa zawodowego i aktywizacji zawodowej na spo eczno ci lokalne ze szczególnym uwzgl dnieniem bezrobotnych absolwentów. Po konferencji odby o si seminarium Akademickich Biur Karier, na którym przedstawiono przyk ady dobrych praktyk, dzielono si wnioskami i uwagami z dzia a tych placówek. Uczestniczy o 22
studentów Pedagogiki Pracy specjalno ci marketing i zarz dzanie.
Kolejna konferencja naukowa Pedagogika pracy – studia przysz o ci odby a si
w czerwcu 2009 roku równie w Wy szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie we
wspó udziale Zespo u Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Instytutu Naukowo-Badawczego Rozwoju Kszta cenia Zawodowego w Moskwie i O rodka
Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu. Zaproszeni go cie mogli uczestniczy w sesji plenarnej, na której obecni
byli cz onkowie Zespo u Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych Pol-skiej
Akademii Nauk (prof. S.M. Kwiatkowski), przedstawiciele rosyjskich Instytutów Bada
Pedagogicznych (prof. I.P. Smirnow, prof. A.T. G azunow, prof. N.M. Aleksandrowa),
przedstawiciel Ambasady Federacji Rosyjskiej S. Skaczko, pracownicy naukowi uczelni
pedagogicznych w Polsce (prof. T. Nowacki, prof. T. Aleksander, prof. Z. Wiatrowski,
prof. H. Bednarczyk, prof. J. G sicki, prof. J. Wilsz, prof. A. Kargulowa, prof. Z. Wo k,
prof. B. Baraniak, prof. R. Gerlach, prof. G. Kiedrowicz, prof. B. Pietrulewicz), przedstawiciele akademickich biur karier, studenci i absolwenci uczelni pedagogicznych
o specjalno ci „pedagogika pracy” oraz „edukacja techniczno-informatyczna”.
Podczas spotkania uczestnicy podj li problematyk ró nych aspektów kszta cenia
na kierunku pedagogika. Przedmiotem refleksji by a analiza stanu i perspektywy rozwoju edukacji zawodowej. Spotkanie zosta o wzbogacone prezentacj monografii I.P.
Smirnowa, A.T. G azunowa pt. „Kszta cenie zawodowe w Rosji. Teoria i praktyka”,
podejmuj cej problemy ustawicznej edukacji zawodowej. Zawiera ona odniesienia do
historii, idei i filozofii, struktury i tre ci kszta cenia zawodowego, a tak e organizacji,
zarz dzania i jako ci edukacji w Rosji. Drug cz
konferencji stanowi a prezentacja
osi gni kó naukowych i studentów studiów o specjalno ci pedagogika pracy, edukacja techniczno-informatyczna oraz do wiadcze akademickich biur karier. Dyskusja
przebiega a wokó nast puj cych grup zagadnie :
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− formy i metody upowszechniania wiedzy,
− idea uczenia si przez ca e ycie, w tym i w uniwersytetach trzeciego wieku,
rodowisko pracy pracowników pa stwowych s u b zatrudnienia,
−
− technologie informatyczne w zdobywaniu nowych kwalifikacji,
− dzia alno instytucji edukacyjnych na rynku pracy.
Przedstawione na konferencji komunikaty z prac dyplomowych stanowi y dorobek naukowy studentów i absolwentów uczelni pedagogicznych i ich opiekunów naukowych. Zaproponowana przez organizatorów problematyka konferencji naukowej
spotka a si z szerokim zainteresowaniem przedstawicieli pedagogiki pracy ze rodowisk akademickich z kraju. Uczestnicy studenckiej konferencji naukowej mieli mo liwo zaprezentowania osi gni kó naukowych w asnego rodowiska akademickiego na obradach w sekcji problemowej dla specjalno ci pedagogika pracy i edukacja
techniczno-informatyczna.

Przegl d prac konkursowych
Warunki og oszonego konkursu z okazji wideokonferencji przewidywa y nagrodzenie i opublikowanie zg oszonych prac dyplomowych (doktorskich, magisterskich
i licencjackich) w „Edukacji Ustawicznej Doros ych”. Zakres problemowy dla tych
prac obejmowa pedagogik pracy, edukacj doros ych i edukacj techniczno-informatyczn . Zg oszone komunikaty z prac by y rekomendowane przez promotora.
Obszar tematyczny zg oszonych prac konkursowych obejmowa szeroki wybór zagadnie pedagogiki pracy. W ród prac zg oszonych na konkurs mo na wyró ni nast puj ce grupy tre ciowe:
− dzia alno publicznych s u b zatrudnienia,
− absolwenci na rynku pracy,
− instytucje rynku pracy,
− rozwój zawodowy cz owieka,
− placówki edukacyjne w kszta ceniu zawodowym,
− doradztwo zawodowe w systemie edukacji i na rynku pracy,
− technologie informatyczne w edukacji,
− idea uczenia si przez ca e ycie.
Struktura prac dotycz ca podzia u tre ci opisuj cych wybrane zagadnienia oraz
za o enia metodyczne bada spe nia y wymagania uk adu pracy naukowo-badawczej
zarówno pod wzgl dem kolejno ci rozdzia ów, jak i kompletno ci tez i opisu poszczególnych elementów warsztatu badawczego. Tre ci merytoryczne zawarte w cz ci
opisowej poszczególnych prac w sposób wyczerpuj cy i w pe nym zakresie przedstawia y studium literaturowe dla zagadnie podj tych w tematyce prac. Za o enia metodyczne bada spe nia y wymagania przyj te dla wszystkich autorów prac dyplomowych, zgodnie ze sztuk bada pedagogicznych. Wielko przyjmowanej próby badawczej by a zazwyczaj zale na od podj tego tematu i badanego rodowiska pracy
i waha a si od kilku do kilkudziesi ciu respondentów. Dobierani oni byli najcz ciej
w sposób celowy z uwagi na cechy charakterystyczne poszczególnych respondentów
i u atwiony dost p do badanej grupy.
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Najpowszechniej stosowan metod bada by sonda diagnostyczny z zastosowaniem kwestionariusza ankiety jako narz dzia badawczego. Na kolejnym miejscu
usytuowa a si technika analizy dokumentów zarówno formalnoprawnych, jak
i wytworzonych w danym rodowisku. Terenem bada by o najcz ciej w asne rodowisko pracy, które charakteryzowa o si u atwionym dost pem do przeprowadzenia
bada w a ciwych oraz mo liwo ci wykorzystania przez badacza w asnych do wiadcze zwi zanych z jego funkcjonowaniem w tym w a nie rodowisku zawodowym.
Spo ród wielu zg oszonych komunikatów z prac badawczych poni ej zaprezentowano krótkie streszczenia trzech prac z wiod cych o rodków pedagogiki pracy, za
w dalszej cz ci rozdzia u przedstawione zosta y pe ne wersje pozosta ych komunikatów.
Adam Gawro ski (Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna we W oc awku –
Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski) przedstawi komunikat „Rozwój zawodowy m odzie y jako podstawa kariery w kontek cie problemowym”. Wyk adni
opracowania wyznacza y poj cia silnie osadzone w pedagogice pracy. Przewodnim
terminem nakre laj cym ca o ciowy kontekst rozwa a uczyniono „rozwój zawodowy cz owieka”, rozumiany jako proces d enia do kariery zawodowej. Niniejsza relacja wyra a si w temacie pracy „Efektywno rozwoju zawodowego cz owieka
w procesie d enia do kariery zawodowej”. G ównym celem bada by o ukazanie
uwarunkowa rozwojowych m odzie y w kontek cie ich przysz ej aktywno ci zawodowej – kariery. Na tym polu przede wszystkim bardzo rzuca si w oczy ma a popularno placówek pozaszkolnych, które na etapie szko y redniej mog stanowi mocn podpor w ogólnym d eniu do kariery.
Struktura opracowania w najogólniejszym zarysie by a dwup aszczyznowa. Sk ada a si z cz ci teoretycznej oraz empirycznej. Cz
teoretyczn sformu owano
w oparciu o ró norodn literatur naukow . W zakresie opisowym podj to przede
wszystkim próby rozstrzygania spornych kwestii definicyjnych dotycz cych ww. kategorii filarowych. W literaturze bowiem kariera zawodowa jest cz sto okre lana rozwojem zawodowym i odwrotnie, albo te przedstawiana jest jako „byt samoistny”.
Dlatego, jak pisze E. Podoska-Filipowicz, „nie nale y u ywa poj – rozwój zawodowy i kariera zawodowa – zamiennie; rozwój zawodowy mo e by traktowany jako
swego rodzaju podstawa kariery zawodowej cz owieka”1. W zwi zku z tym przyj to
punkt widzenia Z. Wiatrowskiego, dla którego nadrz dno ci wyra a si rozwój zawodowy, zachodz cy na ró nych etapach i okresach ycia cz owieka, za kariera zawodowa ma przy tym akcentowa nade wszystko stan, wynik i przejaw sukcesu uzyskiwanego w toku konkretnej dzia alno ci zawodowej, tj. w okresie aktywno ci zawodowej cz owieka2. W tym sensie kariera zawodowa ma wype nia koncepcj stylu
ycia ka dej czynnej zawodowo jednostki, stanowi c sekwencj ról i postaw zawo1

2

E. Podoska-Filipowicz, Rozwój zawodowy czy kariera. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna – wymiar teoretyczny i praktyczny, Warszawa – Radom 2008, s. 163.
Z. Wiatrowski, Dorastanie, doros o i staro cz owieka w kontek cie dzia alno ci i kariery zawodowej, Radom 2009, s. 66.
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dowych 3. Na nast pnym etapie pracy, tj. w cz ci empirycznej, w oparciu o powy sz
wspó zale no , sformu owano nast puj cy problem badawczy: W jakim stopniu
czynniki rozwoju zawodowego cz owieka wp ywaj na jego d enie do kariery zawodowej?
W toku analizy wyników bada wyodr bni si znaczny odsetek abiturientów,
którzy w tak prze omowym momencie nie s w stanie okre li swojej dalszej drogi
yciowej. W tym wietle etat doradcy zawodowego w szkole powinien by , nie jak
obecnie ewentualno ci , a bezdyskusyjn konieczno ci . Zauwa my przy tym, e
sama porada zawodowa nie koniecznie musi by adresowana do osób niezdecydowanych, poniewa z co najmniej równie du ym powodzeniem mo e pe ni funkcj filtracji. W tym sensie obowi zkowo skierowana do wszystkich uczniów mog aby konstruktywnie wyostrzy selektywno , a tym samym w a ciwie okre li przydatno
zawodow m odych kandydatów na pracowników. W ich rozwoju zawodowym dostrzegamy bowiem sporo uchybie i rozbie no ci w zwi zku z obranymi cie kami
potencjalnych karier.
Remigiusz Szczerbak (Wy sza Szko a Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydzia Nauk Spo eczno-Pedagogicznych w Katowicach –
Promotor: dr hab. Jolanta Wilsz) przedstawi komunikat „Potrzeby sterownicze zaspokajane w procesie pracy przez osoby zatrudnione w agencji reklamy”. Opisywana
praca magisterska ma charakter analizy redniej wielko ci agencji reklamy pod k tem
zaspokajania potrzeb sterowniczych u zatrudnionych w niej pracowników. Badania,
w oparciu o obserwacje i kwestionariusze ankiet, okre laj , które z potrzeb sterowniczych s zaspokajane i jakie warunki musz zosta spe nione, aby to nast pi o. Opracowana przez Jolant Wilsz koncepcja potrzeb sterowniczych przewiduje postrzeganie
cz owieka jako samodzielnego uk adu, który ma zdolno sterowania zarówno sob ,
jak i otoczeniem oraz jest przez to otoczenie sterowany. Tak rozumiany cz owiek bezustannie d y do uzyskania stanu równowagi funkcjonalnej, która zapewnia mu mo liwie najbardziej optymaln egzystencj . Jest to cel nadrz dny, któremu s podporz dkowane wszystkie inne d enia. Funkcje w a ciwo ci sterowniczych, umo liwiaj cych osi gni cie tego stanu, pe ni sta e indywidualne cechy osobowo ci. S one
niezale ne od otoczenia i okre laj te ró nice wyst puj ce mi dzy lud mi (w kontekcie samosterowania, sterowania otoczeniem i ulegania sterowaniu), które s wzgl dnie sta e w perspektywie wieloletniej. Okre lenie warto ci tych cech pozwala oceni
predyspozycje zawodowe badanego cz owieka, przebieg procesu komunikowania si
z innymi lud mi, jak i okre li jego potrzeby sterownicze, które zale od warto ci
tych jego cech.
Takie kompleksowe podej cie do cz owieka pozwala na jego bardziej humanistyczne zrozumienie. Koncepcja potrzeb sterowniczych nie zak ada bowiem istnienia
sztywnego i jednolitego systemu potrzeb, któremu wszyscy ludzie podlegaj na takich
samych zasadach, jak ma to na przyk ad miejsce w hierarchii potrzeb Maslowa. Koncepcja potrzeb sterowniczych okre la zarówno zbiór potrzeb odczuwanych przez
cz owieka, jak i tych, których istnienia on sobie nie u wiadamia. Ich wyst powanie
3

Tak najcz ciej definiuj „karier zawodow ” wspó cze ni teoretycy nauk o pracy.
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i zaspokajanie zale y od szeregu czynników zarówno zewn trznych (zmiennych rodowiskowych), jak i wewn trznych (g ównie od sta ych indywidualnych cech osobowo ci). W zwi zku z tym badania nad potrzebami sterowniczymi s kompleksowe,
badanego cz owieka, uwzgl dniaj c
poniewa ca o ciowo analizuj osobowo
w szerokim zakresie wp yw czynników rodowiskowych.
Przeprowadzone badania skupi y si na zagadnieniu potrzeb sterowniczych.
Miejscem bada by a redniej wielko ci agencja reklamy, która w trakcie trwania
bada zatrudnia a siedem osób. Wszystkie one zosta y obj te badaniami, których celem by o okre lenie potrzeb sterowniczych zaspokajanych przez te osoby w procesie
pracy. Przyj ta hipoteza zak ada a, e pracownicy analizowanej agencji reklamy zaspokajaj potrzeby sterownicze, które s mo liwe do zaspokojenia w ich miejscu pracy i s przez nich odczuwane, je eli warto ci ich sta ych indywidualnych cech osobowo ci mieszcz si w zakresie po danym z uwagi na charakter i warunki wykonywanej pracy. Analiza zebranych danych pozwoli a na okre lenie, które potrzeby sterownicze s mo liwe do zaspokojenia przez osoby zatrudnione w agencji reklamy w procesie pracy. Uzyskane dane pozwoli y na okre lenie modelu po danych warto ci
sta ych indywidualnych cech osobowo ci zatrudnionych pracowników na ich potrzeby
sterownicze. Na podstawie tego modelu mo na wnioskowa o mo liwo ci zaspokojenia danej potrzeby przez analizowanego pracownika. Badania nie tylko poszerzy y
wiedz na temat potrzeb sterowniczych i warunków ich zaspokajania w procesie pracy
w agencji reklamy, ale równie dostarczy y istotnych informacji na temat wewn trznej
kondycji samej agencji.
Przebieg wideokonferencji zosta wzbogacony wyst pieniem przedstawiciela
wiata nauki – prof. dr. hab. Kazimierza Wenty z Wy szej Szko y Humanistycznej TWP
w Szczecinie, który przedstawi zagadnienia edukacji dla pracy w toku studiów wy szych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni. Gospodarczy kryzys i nowa jako edukacji
akademickiej w cyberprzestrzeni s zagro eniami oraz czynnikami zmian strukturalnych i funkcjonalnych. W teorii oraz w polityce edukacyjnej nale y je wykorzysta
dla spo ecznego rozwoju. Pedagogika pracy problematyk studiów w cyberprzestrzeni
dostrzega od strony poznawczej i utylitarnej, przede wszystkim w aspekcie gospodarczym i jako ci kszta cenia. Wi e si to z potrzeb holistycznego ujmowania zjawisk
i procesów spo ecznych, które coraz wyra niej maj znamiona chaosu strukturalnego
i funkcjonalnego. Odpowied na pytanie: „W jakich obszarach ujawniaj si zagro enia dla edukacji na poziomie wy szym w warunkach kryzysu gospodarczego?” budzi
niepokój intelektualny i zarazem wytycza drog do poszukiwania metod i rodków
zaradczych. Dlatego badania tego typu oparte s na analizie dokumentów, w konfrontacji do opinii studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w szczeci skich uczelniach,
ujawnionych w autorskich publikacjach.
Gospodarczy kryzys odczuwany jest tak e w edukacji i szkolnictwie wy szym,
m.in. w postaci wzrostu kosztów utrzymania szkó i jednostek naukowo-badawczych,
które rywalizuj na wiatowym rynku edukacyjnym, ujawniaj si trudno ci w zatrudnieniu absolwentów szkó wy szych. Odpowiedzi na gospodarczy kryzys i trudno ci
w szkolnictwie wy szym powinny by zmiany w funkcjonowaniu nauki i edukacji,
m.in. w postaci otwarcia si na nowe priorytety dotycz ce reagowania na liczne po106
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trzeby spo eczno-gospodarcze w warunkach dominacji cywilizacji bitowej w spo ecze stwie sieciowym, zw aszcza w sferze naukowo-badawczej i dydaktycznej. O jako ci kszta cenia w szkole wy szej zbyt cz sto pisze si w uj ciu neopozytywistycznym w kategoriach sukcesów i niepowodze edukacyjnych. Tymczasem na podstawie
analizy róde i obserwacji ycia uczelnianego, o wiaty i edukacji równoleg ej mo na
stwierdzi , e z doskonaleniem procesu dydaktycznego nie jest najlepiej. Wynika to
m.in. st d, e nie do ko ca wiadomo, na ile i w jakim zakresie edukacja akademicka
pe ni prymarn funkcj jako wci doskonal cy si katalizator w pozornie chaotycznych procesach przemian w spo ecze stwach sieciowych oraz w globalizuj cym si
wiecie.
Przed resortem nauki i szkolnictwa wy szego wy ania si jednak nowy problem,
zwi zany z procesem wdra ania krajowych ram kwalifikacyjnych, gdy wysokie
kompetencje matematyczne s warunkiem my lenia naukowego, kompetencje w zakresie pos ugiwania si technikami informatycznymi oraz umiej tno ci samodzielnego
uczenia si – studiowania staj si wyzwaniem dla polskiego szkolnictwa wy szego.
Tymczasem spo ecze stwo informacyjne, czyli sieciowe, zw aszcza w Polsce dopiero
si tworzy, a m odzie cz ciej siedzi przy komputerze i korzysta z Internetu, z lekkiego netbooku, tabletu, smartfonu, zbyt cz sto jednak ma to charakter rozrywkowy,
a nie intencjonalno-poznawczy i edukacyjny.
Studia przysz o ci ujmowane od strony cyberprzestrzeni jawi si jako zjawisko
i proces spo eczny uwarunkowany przez czynniki ekonomiczno-gospodarcze oraz
uprawian polityk naukowo-edukacyjn . Dostosowanie procesu edukacyjnego do
cyberprzestrzeni wi e si z przezwyci eniem inercji dydaktycznej ze strony nauczycieli akademickich i studentów. Dlatego nale y wdra a technologi sieciow
w uczelnianej administracji, konsultacjach i zaliczeniach oraz w dydaktycznych materia ach dla studiowania. Du e s te oczekiwania i mo liwo ci zwi zane z wdra aniem krajowych ram kwalifikacyjnych.

Podsumowanie
Dorobek naukowy rodowisk akademickich w obszarze pedagogiki pracy powinien mie sposobno uzewn trzniania nowych idei i do wiadcze wynikaj cych
z istoty oddzia ywania cz owieka na rodowisko pracy i vice versa. Przedsi wzi ciem
podejmuj cym dzia ania w tym zakresie jest inicjatywa naukowych spotka i dyskursów przedstawicieli pedagogiki pracy zarówno profesorów z bogatym dorobkiem naukowym, jak i rozpoczynaj cych karier zawodow w dziedzinie nauk pedagogicznych.
Studenckie konferencje gromadz ce wybitnych przedstawicieli nauk pedagogicznych i m odych pedagogów pracy s doskona okazj do wymiany pogl dów
i upowszechniania dorobku naukowego ró nych rodowisk akademickich w Polsce.
Inicjatywa ogólnopolskiego konkursu dla absolwentów – autorów rozpraw naukowych
i prac dyplomowych sprzyja a wymianie pogl dów i do wiadcze badawczych m odych adeptów – przysz ych mistrzów nauk humanistycznych oraz konsolidacji rodowisk naukowych w obszarze pedagogiki pracy.
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Zg oszone na konkurs i przedstawione na wideokonferencji komunikaty z prac
badawczych (prezentuj cych wyniki bada empirycznych) dowodzi y stanu i perspektywy rozwoju edukacji zawodowej oraz osi gni pedagogiki pracy w kontek cie
rozwoju spo ecze stwa opartego na wiedzy i uczenia si przez ca e ycie. Mo na s dzi , e osi gni te rezultaty poznawcze b d wa nym wsparciem dla rozwoju kompetencji pracowników i przyczyni si do wzrostu ich konkurencyjno ci na rynku pracy.
Wszystkie zg oszone prace konkursowe musia y uzyska rekomendacje promotorów,
którzy byli gwarantami wysokiej jako ci pod wzgl dem formalnym, metodycznym
i merytorycznym warsztatu badawczego m odych naukowców.
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WikiLearning – model wirtualnego
rodowiska edukacyjnego
WikiLearning – a model of virtual learning
environment
S owa kluczowe: wirtualne rodowisko edukacyjne, technologie informatyczne, wikiLearning, multimedia.
Key words: virtual learning environment, information technology, wikiLearning,
multimedia.
Abstract
The paper treats about the use of virtual learning environment model which can solve
educational problems in the 21st. The solution proposed was prepared to allow its
implementation by one person with one computer, providing a huge, previously
unknown opportunities.

Wst p
Technologia, technologia informacyjna, informatyka, informatyzacja. To tylko
niektóre z nazw zjawisk wynikaj cych z post pu technologicznego, z którymi ka dy
z nas ma codziennie, w ró nym stopniu, do czynienia. Post p technologiczny wkroczy równie w dziedzin edukacji, lecz efekty s znacznie s absze ni w innych dziedzinach. Ten fakt spowodowa pojawienie si niszy, któr zape ni mo e proponowany w tej pracy nowoczesny system edukacyjny wikiLearning.

Problem, metody i teren bada
Nauczanie na odleg o nie jest zjawiskiem nowym. Mimo to nie jest tak powszechne jak „tradycyjne” szkolnictwo. Zmieni to mo e w a ciwe zastosowanie
potencja u, jaki daje Internet. Gwa towny post p technologiczny wkracza w ka d
dziedzin , ale w ró nym tempie. Edukacja wyra nie pozostaje w tyle za innymi dziedzinami. Nie od dzi uwa a si , e metody multimedialnej edukacji nale do najpowszechniejszych. Ale zgodnie z cytatem za Williamem Glasserem: Uczymy si : 10%
tego, co czytamy, 20% tego, co s yszymy, 30% tego, co widzimy, 50% tego, co widzimy
i s yszymy, 70% tego, co dyskutujemy, 80% tego, czego do wiadczamy i 95% tego,
czego uczymy innych1, najskuteczniej uczymy si ucz c innych. Zapyta mo na, jak
1

T umaczenie w asne na podst: http://members.shaw.ca/priscillatheroux/Glasser.htm (08-06-2011).
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osi gn t najwy sz skuteczno edukacji. Proponowan odpowiedz na to pytanie
jest zastosowanie wikiLearningu. Jak osi gn cytowan 95-procentow skuteczno
edukacji za pomoc tego systemu? Przyk adem mo e by polecenie uczniowi przygotowania strony w systemie wiki, na której b dzie samemu naucza tego, czego w a nie
sam si uczy. Ale sam system wikiLearning nie ogranicza si wy cznie do zastosowania idei wiki. WikiLearning jako model jest innowacyjnym po czeniem obecnie
stosowanych technologii informatycznych, tworz cym nowe narz dzie edukacyjne.
W tym uj ciu mo e by oczekiwan odpowiedz na problemy powstaj ce na pocz tku
XXI wieku, nadaj c nowe znaczenie uczniowi i nowe znaczenie edukacji dla ucznia.
Oczywi cie istniej inne systemy eLearningowe, ale cech odró niaj c je od wikiLearningu jest sens po czenia idei wiki z narz dziem edukacji elektronicznej. Tak
funkcjonuj cy system porówna mo na do yj cego organizmu, podczas gdy tradycyjne metody edukacyjne i analogicznie do nich funkcjonuj ce systemy eLearningowe
zachowuj tradycyjn pozycj ucznia i nauczyciela. Tradycyjnie ucze jest nauczany
przez nauczyciela i ma ograniczony wp yw na materia edukacyjny, jakim jest nauczany. WikiLearning pozwala to zmieni , skutkiem czego b dzie podniesienie jakoci i skuteczno ci edukacji. Przyk adem tego b dzie m.in. zastosowanie elektronicznych narz dzi analizy prac uczniów, wyci ganie wniosków oraz poprawiania materiau edukacyjnego z jako ci i szybko ci niespotykan dotychczas. Ponadto system
pozwala na dodawanie kolejnych modu ów dzia aj cych w my l multimedialnej edukacji, bez konieczno ci wprowadzania zmian w istniej cych cz ciach systemu. Mo liwe jest równie testowanie i wy anianie nowych metod i teorii edukacyjnych.
Jak przygotowa system wikiLearning? Rozwi zaniem jest po czenie zestawu
nast puj cego oprogramowania: Oracle VirtualBox, Ubuntu Server, Tiki Wiki oraz
sk adników wchodz cych w ich sk ad. Za pomoc przedstawionego przyk adowego
oprogramowania mo liwe jest przygotowanie samodzielnego systemu dzia aj cego
w my l modelu wikiLearning, przez jednego u ytkownika komputera, pracuj cego na
jednym komputerze. Zastosowanie oprogramowania VirtualBox pozwala wirtualizowa programowo wi cej komputerów na jednym fizycznym komputerze, dodatkowo
tworz c standardowe bezpieczne rodowisko pracy.

Dyskusja wyników bada
System wikiLearning, przygotowany wg modelu o tej samej nazwie, mo e by
wykonany i uruchomiony przez ka dego. Zakres wiedzy konieczny do przygotowania
takiego systemu jest relatywnie ma y, a zastosowanie oprogramowania powszechnego
i dost pnego na zasadach Open Source znacznie ogranicza koszty. Mo liwo atwego
dodania modu ów multimedialnych na zasadzie wtyczek i tre ci dzi ki zastosowaniu
idei wiki, pozwala u ywa i wspó tworzy system szerokiemu gronu u ytkowników,
którzy s jednocze nie uczniami i nauczycielami, zarówno dla siebie i innych. Jednak
istniej pewne problemy, z których prawdopodobnie najwi kszym s przyzwyczajenia
i przepisy prawne, które utrudniaj wprowadzenie proponowanego systemu w edukacji powszechnej.
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Podsumowanie
Mamy wszystkie sk adniki potrzebne do utworzenia systemu edukacyjnego na
miar XXI wieku. Wystarczy je wszystkie po czy i przezwyci y trudno ci. Gdy
wprowadzenie tego systemu si powiedzie, post p technologiczny w edukacji dogoni
inne dziedziny.
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Nowe technologie w doradztwie zawodowym
New technologies in professional counselling
S owa kluczowe: doradztwo zawodowe, technologie informatyczne, Internet, zasoby
edukacyjne.
Key words: professional counselling, information technologies, Internet, educational
resources.
Abstract
Information technology plays an important role in human life. Professional counselling
may use accumulated knowledge resources in the Internet in order to meet the
educational needs of people using counseling services.

Zadanie, jakie postawi am sobie przy tworzeniu pracy magisterskiej, polega o na
ustaleniu jak innowacyjne techniki i technologie wp ywaj na doradztwo zawodowe.
Na podstawie uzyskanych przeze mnie wyników mo na wnioskowa , e doradcy zawodowi maj wiadomo wp ywu nowych technologii na w asn profesj . Mo na
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mia o stwierdzi , e zdobywanie nowych kwalifikacji jest niezb dne, aby by dobrym doradc zawodowym.
Obecnie nasze czasy nazywa si wiekiem wiedzy, cywilizacj informacji b d
sieci, a to wszystko ma zwi zek z rewolucj komputerow i Internetem. S owa
prof. H. Bednarczyka z ksi ki „Relacje edukacyjne cz owiek maszyna” zainspirowa y
mnie do poruszenia tematu wp ywu nowych technologii na prac doradcy zawodowego.
„Przy dzisiejszym tempie przemian naukowych i technicznych nikt nie potrafi
okre li ci le rodzajów i tre ci zawodów przysz o ci. Znaczny procent m odzie y
obecnie kszta c cej si , pracowa b dzie w zawodach, które dzi jeszcze nie istniej .
Jak mo na przygotowa si do pracy zawodowej w zawodach jeszcze nieistniej cych?” (H. Bednarczyk, Leszek W., Wojciechowicz B. 1995, s. 131).
Opracowana przeze mnie praca magisterska o charakterze teoretyczno-badawczym sk ada si z trzech cz ci. W cz ci teoretycznej skupi am si na problemach
doradztwa zawodowego, wynikaj cych z wp ywu nowych technologii. Okazuje si , e
proces globalizacji wymusza zmiany nie tylko na rynku pracy, ale i w edukacji. Moje
rozwa ania skoncentrowa am na wspó czesnych tendencjach w doradztwie zawodowym, poruszy am tutaj mi dzy innymi kwesti e-doradztwa. Krytyczna analiza literatury pozwoli a mi na okre lenie problemów badawczych, które opisa am w drugiej
cz ci pracy. Swoje za o enia metodologiczne opar am na kryteriach post powania
okre lonych przez Tadeusza Pilcha i Teres Bauman. Natomiast rozdzia trzeci zawiera szczegó ow analiz przeprowadzonych przeze mnie bada . Swoje obserwacje
opar am na analizie sonda u diagnostycznego w postaci kwestionariusza ankiety przeprowadzonego z doradcami zawodowymi. Badania zosta y przeprowadzone w Zamociu w takich instytucjach jak Powiatowy Urz d Pracy, Centrum Edukacji i Pracy
M odzie y OHP i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Analiza dotyczy a
ogólnej charakterystyki rodowiska technologii informatycznych wykorzystywanych
w procesie doradczym. Podj am si równie próby przedstawienia oczekiwa i potrzeb doradców zawodowych. Nale y przede wszystkim zastanowi si jakie techniki
informatyczne s najcz ciej wykorzystywane w procesie doradztwa, a jakie w ogóle
niepotrzebne. W tym celu skonstruowa am odpowiednie pytania, które zawar am
w kwestionariuszu ankiety.
Analizuj c odpowiedzi z zakresu pyta o korzystanie z komputera i Internetu
w doradztwie zawodowym okaza o si , e bez wzgl du na rodzaj instytucji respondenci odpowiadali identycznie. Zarówno doradcy pracuj cy w urz dzie pracy, ochotniczych hufcach pracy jak i poradni psychologiczno-pedagogicznej korzystali
z komputera i Internetu w ci gu ostatnich 3 miesi cy. Równie 100% respondentów
korzysta o codziennie lub prawie codziennie z Internetu. W zakresie stosowania standardowego oprogramowania komputerowego najcz ciej doradcy zawodowi pos uguj si edytorami tekstów – 85% badanych, programami obs ugi baz danych oraz programami graficznymi. Okaza o si , e cz
doradców wcale nie obs uguje arkuszy
kalkulacyjnych. Na szcz cie stanowi niewielki odsetek badanych – 10%.
W przypadku korzystania ze rodków technicznych z przytoczonych danych wynika, e wi kszo doradców zawodowych – 75% badanych, najcz ciej pos uguje si
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komputerem i projektorem multimedialnym oraz skanerem, drukark i kserokopiark .
Dosy cz sto te , bo a 50% badanych korzysta ze zintegrowanego sytemu audiowizualnego. Natomiast 45% badanych w ogóle nie korzysta z tradycyjnych rzutników
i foliogramów, na kolejnym miejscu 40% badanych nie widzi potrzeby korzystania
z telewizora i magnetowidu. Maj c na uwadze powy sze informacje, mo na mia o
uzna , e osi gni cia techniczne takie jak telewizor szybko tr c na aktualno ci na
rzecz post puj cej komputeryzacji i informatyzacji. Równie w procesie doradczym.
Na podstawie analizy uzyskanych wyników w zakresie stosowania us ug Internetu mo na wnioskowa , e doradcy najcz ciej w swojej pracy wykorzystuj strony
WWW – 80% respondentów. Wykorzystywanie poczty elektronicznej w kwestionariuszu ankiety zaznaczy o 70% respondentów. Zdecydowana wi kszo – 65% badanych, w ogóle nie korzysta z dyskusji w wirtualnych pomieszczeniach, tzw. czatach.
Równie audio i wideokonferencje s rzadko wykorzystywane jako metoda pracy. Jak
si okazuje, doradcy zawodowi traktuj Internet jak bibliotek , baz danych. Zdecydowanie brak interaktywnego u ytkowania sieci, brakuje tzw. fizycznej obecno ci
w Internecie, dzia ania.
Zatrwa aj cy jest fakt, e na pytanie o prowadzenie prywatnego b d innego
serwisu tematycznego aden respondent nie odpowiedzia pozytywnie. Jest to nieadekwatne do rzeczywisto ci. Obecnie kandydaci oprócz Curriculum Vitae na potrzeby
rekrutacji coraz cz ciej przygotowuj prezentacje multimedialne, filmiki krótkometra owe b d zamiast pisania listu motywacyjnego tworz w asn stron internetow .
W tej sytuacji doradca zawodowy powinien pomy le nad w asn stron WWW,
a przynajmniej rozwa y prowadzenie internetowego pami tnika, tzw. bloga. Cz sto
jest tak, e u ytkownicy blogów zamieszczaj na nich recenzje artyku ów czy te linki
do wa nych stron. Tak sytuacj mo na by rozpatrywa w kontek cie poradnictwa
zawodowego.
Zarysowany poziom umiej tno ci doradców zawodowych w zakresie korzystania
z nowych technologii zmusza do postawienia pytania czy umiej tno ci w tym zakresie
s wystarczaj ce, czy jednak wymagaj doskonalenia? Profesja doradcy zawodowego
wymusza konieczno poszerzania w asnych kwalifikacji i zdobywania nowych. Aby
bli ej zastanowi si nad tym problemem, w swoim kwestionariuszu ankiety postawiam nast puj ce pytanie: czy widzi Pan/i konieczno podnoszenia w asnych kwalifikacji? Uzyskane odpowiedzi utwierdzi y mnie w przekonaniu, e doradcy zawodowi
s jak najbardziej wiadomi zmieniaj cej si rzeczywisto ci, a co za tym idzie konieczno ci sta ego rozwoju. Zaledwie 10% respondentów nie mia o zdania na ten temat. Pozosta e 90% doradców zawodowych zdaj sobie spraw z konieczno ci podnoszenia w asnych kwalifikacji.
Podsumowuj c, pragn zauwa y , e innowacyjne technologie i techniki coraz
cz ciej kszta tuj ycie cz owieka. Znajomo najnowszych rozwi za technologicznych jest niezb dna w pracy doradcy zawodowego, je eli chce nad y za zmieniaj cymi si oczekiwaniami i potrzebami osoby radz cej si .
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Internet – mo liwo ci i zagro enia
dla edukacji
Internet - opportunities and threats to education

S owa kluczowe: edukacja informatyczna, Internet, zagro enia dla edukacji.
Key words: IT education, Internet, threats to education.
Abstract
The benefits of using the network are obvious. These benefits include the access to
knowledge, information, entertainment, contact with people through discussion forums
and via instant messaging. Despite these great benefits, we should also recognize risks
associated with improper use of this medium.

Wst p
Internet to medium, którego liczba u ytkowników jak i zasobów wzrasta
w niebywa ym tempie. Niesie on ze sob zarówno szanse, jak i zagro enia dla jego
u ytkowników. Z Internetem mo emy po czy si praktycznie wsz dzie, gdzie tylko
si znajdziemy i o ka dej porze. Korzy ci, które p yn z u ytkowania sieci, s oczywiste. Nale do nich dost p do wiedzy, rozrywka, kontakt z lud mi poprzez dyskusje na
forach, portalach oraz komunikatory. Internet pokazuje swoim u ytkownikom nieograniczone mo liwo ci pozyskiwania informacji, które pó niej mo emy wykorzysta
do celów edukacyjnych1. Przegl daj c samodzielnie zasoby Internetu, mo na uzupe 1

M. Raczy ska, Internet w szkole w wietle bada gimnazjów regionu radomskiego, Politechnika Radomska, Radom 2005.
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nia w sposób ci g y wiedz o kolejne elementy lub podejmowa dzia ania bezporednio lub po rednio wp ywaj ce na stan naszych kwalifikacji2. Nowoczesne formy
kszta cenia pozwalaj nam uzyska dyplom nie wychodz c z domu. Niewygodne
krzes a w aulach zamienili my na zapewniaj ce komfort fotele w domu, ponadto nie
tracimy pieni dzy oraz czasu na dojazdy3. Równie dotychczasowe bariery, dzi ki
wykorzystaniu sieci Internet w dost pie do wiedzy i wykszta cenia, coraz szybciej
zanikaj . Mimo tak wielkich korzy ci, powinni my dostrzega tak e zagro enia p yn ce z niew a ciwego u ytkowania tego medium. Nale do nich mi dzy innymi rozpowszechnianie nielegalnych tre ci, cyberprzemoc, amanie praw autorskich, zbyt
atwy dost p do informacji czy uzale nienia u ytkowników od korzystania z sieci.

Problemy, metody i teren bada
G ówny problem, który zosta sformu owany w pracy, brzmi nast puj co: Jakie
zagro enia i korzy ci niesie ze sob korzystanie z Internetu? W jakim stopniu zasoby
edukacyjne Internetu s wykorzystywane do wspomagania procesu kszta cenia? Na
mo liwo ci wykorzystania Internetu co celu edukacji wa ny wp yw ma dost p do
sprz tu komputerowego i sieci poza szko , a tak e ilo stanowisk komputerowych
w odniesieniu do liczby uczniów w klasach. Ponadto wa nym elementem jest równie
stosunek do Internetu jako medium o mo liwo ciach poszerzania wiedzy przedmiotowej. Ksi ki, czasopisma u atwiaj proces edukacji, ale do Internetu mamy atwiejszy
dost p. Praktycznie w ka dym miejscu i o ka dej porze mo emy ci ga gotowe materia y edukacyjne. Istnieje obawa, e to jedyne ród o wiedzy w procesie uczenia si
i nauczania. Kolejnym z problemów jest ma a wiadomo nauczycieli o celowo ci
wykorzystania Internetu i multimediów w zaj ciach poza informatycznymi oraz mo liwo ci finansowe szkó na zakup nowoczesnego, drogiego sprz tu komputerowego,
czy dzier awienie szybkich czy Internetowych. Wa ny jest równie stopie posiadanej wiedzy i przygotowania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii do
celów edukacji.
Jako metod badawcz przyj to sonda diagnostyczny, narz dziem by kwestionariusz ankiety dla uczniów gimnazjum oraz wywiad z pedagogami. W opracowaniu
uwzgl dni em równie obserwacje w asne podczas praktyk studenckich w gimnazjum
i szkole podstawowej. Badania by y prowadzone w gminie Zabierzów i w Radomiu.

Dyskusja wyników bada
Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy by y prób weryfikacji czy
i w jakim stopniu Internet wykorzystywany jest w edukacji oraz jaki jest stopie wiadomo ci zagro e p yn cych z niego. W badaniach uczestniczy o 159 uczniów i 10
nauczycieli. Internet przez 88% badanych uczniów jest cz sto wykorzystywany do
2

3

B.Siemieniecki, W. Lewandowski, Internet w szkole, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd.
A. Marsza ek, Toru 1998.
M. Kiliszewski, E-learning jako nowoczesny system zarz dzania nauczaniem, Instytutu In ynierii Zarz dzania Politechniki Pozna skiej, Pozna 2003.
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wyszukiwania materia ów edukacyjnych, 12% wykorzystuje go do tego celu okazjonalnie, a 3% nigdy. Taki fakt powinien cieszy nauczycieli i rodziców. Niestety 62%
ankietowanej m odzie y materia y z Internetu traktuje jako gotowce, a z tego 72% nie
weryfikuje ich w ogóle. Równie 72% badanych stwierdzi o, e nie podaje ród a
z którego korzystali, co wiadczy o nagminnym amaniu praw autorskich twórców. W
ankiecie prawie wszyscy uczniowie zadeklarowali sta y dost p do Internetu, co w XXI
wieku nie jest zaskoczeniem. W ród ankietowanych tylko 1% nie posiada cza
w miejscu zamieszkania. Z tej grupy 92% z badanych uczniów korzysta z Internetu
w domu, a 97% korzysta z niego przynajmniej raz dziennie. wiadczy to o du ym
zainteresowaniu tym medium. Niestety rodzice w sposób nieograniczony pozwalaj
korzysta 98% badanej m odzie y z Internetu, co mo e prowadzi do uzale nienia od
tego medium. Internet mo e powodowa wiele zagro e , a rodzice nie edukuj swoich
dzieci i nie maj wiadomo ci, jakie strony odwiedza m odzie , poniewa 92% w ogóle nie korzysta z Internetu wspólnie z dzie mi. Mo e powodowa to wiele problemów
zwi zanych z u ytkowaniem sieci, tym bardziej e 95% badanych uczniów nie widzi
zagro e p yn cych z Internetu. Powy sze badania nale y uzna jako pilota owe. Ze
wzgl du na du wag problemu nale a oby je powtórzy na wi kszej populacji. Ta
niewielka próba badawcza pokazuje, jak nieograniczone mo liwo ci daje Internet
w edukacji, jak niewiele z nich jest w a ciwie wykorzystywanych do tego celu i jak
niewielka jest wiadomo zagro e p yn cych z sieci.

Podsumowanie
Internet staje si przepustk do aktywnego ycia w ró nych sferach dzisiejszego
spo ecze stwa. Wa na staje si edukacja medialna w dziedzinie Internetu, która pozwoli
ukszta towa kompetencje techniczne i technologiczne w ród m odzie y, a tak e wiadomie, krytycznie i racjonalnie dobiera tre ci przekazywane przez to medium. Edukacja pozwoli równie uchroni m odych ludzi przed zagro eniami p yn cymi z tego medium oraz odpowiedzialno ci prawn za niew a ciwe wykorzystanie materia ów autorskich. System o wiaty powinien korzysta z nowoczesnych mo liwo ci techniki,
uatrakcyjniaj c o nowe formy u atwiaj ce dotychczasowe elementy nauczania. Wzoruj c si na innych dziedzinach ycia powinien ewoluowa , aby zapewni ciekawsze zaj cia oraz pozwoli odnale si m odzie y i nauczycielom w cyber wiecie.
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Rynek pracy a aktywizacja zawodowa
osób niepe nosprawnych
The labor market and the activation of the disabled
S owa kluczowe: rynek pracy, aktywizacja zawodowa, osoby niepe nosprawne.
Key words: labor market, professional activation, people with disabilities.
Abstract
The article presents analysis of the labor market in the context of forms of professional
activation of people with disabilities on the basis of legal regulations concerning people
with disabilities. Author shows support institutions of the labor market for people with
disabilities including the Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. which was
area of research.

Wst p
Praca to niezwykle specyficzna forma dzia ania i bez dok adnego jej poznania nie
jest mo liwym jej usprawnianie oraz dostosowywanie ludzi i stanowisk pracy czy
optymalizowanie jej efektów. W przypadku osób niepe nosprawnych wybór zawodu
i rodzaju wykonywanej pracy ogranicza najcz ciej stopie niepe nosprawno ci,
a wi c ograniczenia funkcjonalne, b d ce konsekwencj uszkodzenia organizmu.
Przed u aj cy si stan pozostawania bez pracy osób niepe nosprawnych wywo uje
wiele negatywnych skutków. Bierno zawodowa przyczynia si cz sto do nasilenia
dolegliwo ci zwi zanych z g ówn przyczyn dysfunkcji organizmu. Ma równie
swoje konsekwencje na pod o u psychologicznym, przejawiaj ce si poczuciem odrzucenia, wyizolowania, a nawet deprywacj moraln . Dlatego zainteresowa am si
tym tematem.

Problemy, metody, teren bada
G ówny problem badawczy ma na celu uzyskanie wyczerpuj cych informacji na
temat: jakie formy aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych oferuje krajowy
rynek pracy? Z tak sformu owanego problemu g ównego wygenerowano nast puj ce
problemy szczegó owe: jak cz sto osoby niepe nosprawne korzystaj z form aktywizacji zawodowej dost pnych na krajowym rynku pracy? Gdzie osoby niepe nosprawne poszukuj pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej? Czy oferta form aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych krajowego rynku pracy jest wystarczaj ca?
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Czy informacja dotycz ca form aktywizacji zawodowej kierowana do osób niepe nosprawnych jest ogólnodost pna i wyczerpuj ca? Z jakich form aktywizacji zawodowej
najcz ciej korzystaj osoby niepe nosprawne? Jako g ówn hipotez przyj to za o enie, e zakres form aktywizacji zawodowej udost pnianych przez krajowy rynek pracy
jest dalece niewystarczaj cy w stosunku do potrzeb i oczekiwa osób niepe nosprawnych. Badania zrealizowano metod sonda u diagnostycznego technik ankiety. Badanie przeprowadzono w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie, w którym pracuj od 12 lat. Badaniami obj to 103 respondentów. Na
potrzeby podj tych bada zastosowano na poziomie doboru terenu bada dobór celowy, natomiast w przypadku doboru respondentów – losowy.

Dyskusja wyników bada
Przeci tny respondent to niepe nosprawna kobieta w wieku 20–25 lat, z lekkim
stopniem niepe nosprawno ci, nieposiadaj ca wyuczonego zawodu oraz aktualnie nie
pracuj ca o sta u pracy 1–5 lat, korzystaj ca z form aktywizacji zawodowej, oferowanych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.
Wi kszo niepe nosprawnych respondentów korzysta z ró nych form aktywizacji
zawodowej oferowanej przez krajowy rynek pracy jedynie kilka razy w roku. Stwierdzi o tak a 57% badanych. Co jednak istotne, nie pojawi o si wskazanie sugeruj ce,
e respondenci w ogóle nie korzystaj z tej oferty. Osoby niepe nosprawne, które korzystaj z form aktywizacji zawodowej, oferowanej przez Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie najcz ciej poszukuj pomocy
w urz dach pracy (42% wskaza ) oraz w placówkach Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych (38% wskaza ). Pozosta e 20% ankietowanych
poszukuje pomocy w Wojewódzkich O rodkach ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepe nosprawnych, w prywatnych placówkach oraz poprzez kontakty ze znajomymi
zatrudnionymi w dzia ach personalnych przedsi biorstw lub te urz dach i instytucjach wspieraj cych osoby niepe nosprawne. Wi kszo poddanych badaniu osób
niepe nosprawnych korzysta w ramach form aktywizacji zawodowej, oferowanej
przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie g ównie z kursów komputerowych (38% respondentów) i doszkalaj cych (26% respondentów) oraz kursów na prawo jazdy (22%). Pozosta e 14% korzysta z zaj sportowych
i oferty szkolnictwa. W opinii niepe nosprawnych respondentów oferta aktywizacji
zawodowej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie
jest wystarczaj ca (38%) lub raczej wystarczaj ca (32%), natomiast oferta krajowego
rynku pracy ogólnie nie jest wystarczaj ca. Takiego zdania jest a 81% ankietowanych. Jak twierdz osoby, korzystaj ce z form aktywizacji zawodowej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie, w krajowej ofercie brak
jest g ównie: poradnictwa specjalistycznego, mo liwo ci finansowania, informacji
zawodowej oraz oceny zdolno ci do pracy.

Podsumowanie
Na bazie wyników bada zrealizowanych metod sonda u diagnostycznego oraz
wnikliwej analizy literatury przedmiotu z zakresu funkcjonowania osób niepe no118
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sprawnych na krajowym rynku zatrudnienia stwierdzam, i zakres form aktywizacji
zawodowej kierowanych przez krajowy rynek pracy do grupy osób niepe nosprawnych jest dalece niewystarczaj cy. Potwierdzi am tym samym s uszno hipotezy
g ównej mojej pracy. W toku badania pozytywnie zweryfikowa am tak e hipotezy
szczegó owe. Jak zak ada am, osoby niepe nosprawne do rzadko korzystaj z form
aktywizacji zawodowej dost pnych na krajowym rynku pracy. Niepe nosprawni poszukuj najcz ciej pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej w urz dach pracy oraz
PFRON. Niepe nosprawni uczestnicz najcz ciej w kursach specjalistycznych, oferowanych przez krajowe urz dy pracy. Oferta form aktywizacji zawodowej osób niepe nosprawnych krajowego rynku pracy jest dalece niewystarczaj ca. Informacja dotycz ca form aktywizacji zawodowej kierowana do osób niepe nosprawnych nie jest
ogólnodost pna i wyczerpuj ca. Tymczasem aktywno zawodowa osób niepe nosprawnych jest nie tylko sposobem osi gania samodzielno ci ekonomicznej, ale tak e
czynnikiem buduj cym poczucie w asnej warto ci i samorealizacj oraz sposobem do
szeroko rozumianej reintegracji spo ecznej. Codzienna praktyka w zakresie rehabilitacji osób niepe nosprawnych prowadzonej przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie, dowodzi, e tylko nieliczne, najci sze postacie
niepe nosprawno ci uniemo liwiaj aktywno zawodow . Stopie , w jakim uszkodzenie czy dysfunkcja jakiego uk adu zaczyna ogranicza czynno ci zawodowe, zale y od przyczyny i rodzaju samego uszkodzenia, od charakteru pracy i posiadanych
kwalifikacji, ale tak e – lub przede wszystkim – od znaczenia i warto ci, jak dany
cz owiek przypisuje pracy w ca okszta cie swojego ycia, a wi c aspektu motywacyjnego. Nie wystarczy zatem samo tworzenie miejsc pracy. Bez w a ciwego poziomu
aktywizacji - zatrudnienie omawianej grupy osób nie b dzie efektywne.
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rodki audiowizualne a jako

kszta cenia

Audiovisual aids and quality of education
S owa kluczowe: rodki audiowizualne, jako
zuj ce.

kszta cenia, dydaktyka, metody aktywi-

Key words: audiovisual aids, quality of education, didactics active-learning methods.
Abstract:
The subject of this paper is to prove that using audiovisual aids, and many methods of
teaching increase student’s interest and participation in classes, resulting in better understanding of content, faster memorizing which all increase the quality of education. In
the research there were analyzed selected theories of teaching, starting from the pretheoretical period and Warsaw School of Economics and Warsaw Uniwersity respondents' feedback related to the topic.

Wst p
Zainteresowanie prezentowan problematyk jest efektem mojej wieloletniej pracy w Szkole G ównej Handlowej w Warszawie i moich studiów na wydziale Pedagogiki Pracy z Doradztwem Zawodowym w Wy szej Szkole Pedagogicznej Zwi zku
Nauczycielstwa Polskiego. Podczas pracy obserwowa em i obserwuj rosn ce zainteresowanie wyk adowców i studentów uczelni zwi zane ze stosowaniem nowoczesnych metod i audiowizualnych rodków dydaktycznych. SGH jest o rodkiem akademickim dysponuj cym nowoczesnymi salami dydaktycznymi oraz licznymi rodkami
audiowizualnymi przeznaczonymi do pracy ze studentami. Stosowanie nowoczesnych
rozwi za technologicznych w procesie kszta cenia studentów, na tak skal jak
obecnie, nie zawsze mia o miejsce. Proces zmian, w którym mia em mo liwo bezpo redniego uczestnictwa, rozpocz si kilkana cie lat temu i wymaga systematycznego motywowania wyk adowców do wzbogacania tradycyjnych metod nauczania
charakteryzuj cych si jednorodno ci przekazu dydaktycznego. Jak wynika z moich
obserwacji i przeprowadzonych bada , które wykona em w swojej pracy dyplomowej,
stosowanie wielu metod dydaktycznych, a tak e rodków audiowizualnych zwi ksza
zainteresowanie i uczestnictwo studentów w zaj ciach dydaktycznych, przek ada si
na lepsze rozumienie przekazywanych tre ci, szybsze zapami tywanie oraz aktywizacj do pracy w asnej, co ma bezpo redni wp yw na jako kszta cenia.
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Problemy, metody, teren bada
Celem mojej pracy dyplomowej by o zebranie opinii na temat stosowania rodków audiowizualnych i metod dydaktycznych na tle wybranych teorii dydaktycznych
od okresu przedteoretycznego po teoretyczny. Okre lenie powi zania pomi dzy nimi
w trakcie prowadzenia zaj . Czy maj one wp yw na jako kszta cenia studentów.
Aby to osi gn , wykorzystuj c metod zwan analiz dokumentów, przeanalizowaem wybrane teorie dydaktyczne. U ywaj c metody sonda u diagnostycznego zidentyfikowa em metody i rodki audiowizualne stosowane w dydaktyce szko y wy szej,
okre li em standardy wyposa enia pomieszcze dydaktycznych. Pozna em jaki maj
wp yw na rozumienie i przyswajanie wiedzy. Jak przedk ada si to na wyniki nauczania zaj prowadzonych ró nymi metodami, przy u yciu nowoczesnych technik audiowizualnych. Przedmiotem bada by y opinie studentów w powy szym zakresie
oraz analiza wybranych teorii dydaktycznych. Badania przeprowadzi em na trzech
grupach. Dwie grupy stanowili studenci Szko y G ównej Handlowej w Warszawie,
a jedn studenci dwuletnich uzupe niaj cych studiów magisterskich Wydzia u Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu uczestniczy o w sumie stu
czterdziestu sze ciu studentów. Ich rednia ocena z przedmiotów uzyskanych w zesz ym roku akademickim wynios a cztery i trzy dziesi te. Z wymienionego celu g ównego oraz celów szczegó owych wynikn y problemy badawcze:
1. Jakie teorie dydaktyczne szko y wy szej zosta y uznane przez ekspertów?
2. Jak teorie dydaktyczne powinny by wykorzystywane w dydaktyce w opiniach
teoretyków dydaktyki?
3. Jakie teorie dydaktyczne s wykorzystywane w dydaktyce szko y wy szej?
4. Jakie metody nauczania preferuj studenci?
5. Wp yw metod dydaktycznych na przyswajanie wiedzy, zrozumia o tre ci, zapami tywanie, aktywizacj do pracy w asnej?
6. Jakie rodki audiowizualne wykorzystywane s w dydaktyce szko y wy szej?
7. Jakie rodki audiowizualne preferowane s przez studentów?
8. Standardy audiowizualne sal i auli dydaktycznych?
9. Jaki wp yw ma stosowanie rodków audiowizualnych na uczenie i samoedukacj ?
10. Czy stosowanie wielu metod dydaktycznych i rodków audiowizualnych wp ywa
na podniesienie atrakcyjno ci zaj ?
11. Czy stosowanie wielu metod dydaktycznych i rodków audiowizualnych na zaj ciach ma bezpo redni wp yw na podniesienie wyników nauczania?

Dyskusja wyników bada i podsumowanie
W dzisiejszych czasach m odzi ludzie – studenci przyk adaj bardzo du wag
do wyników nauczania. Dlatego te w pracy zosta y poruszone dwa zagadnienia dotycz ce tego tematu. Zbadana zosta a opinia studentów, czy zastosowanie wielu metod
dydaktycznych i rodków audiowizualnych podczas trwania pojedynczych zaj dydaktycznych ma wp yw na podwy szenie wyników nauczania. W tej kwestii nie by o
ju takiej jednomy lno ci, jednak 67% badanych stwierdzi o, i w przypadku wprowadzania wielu metod dydaktycznych podczas zaj taka zale no istnieje – im wi EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 3/2011
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cej metod, tym oceny wy sze. Natomiast 72% respondentów stwierdzi o, i stosowanie rodków audiowizualnych jest jednym z elementów, który powoduje inspiracj do
pracy w asnej, samokszta cenia, czyli w prostej linii przyczynia si do znacznego
podniesienia ocen. Studenci zgodnie stwierdzili, e do najcz ciej stosowanych metod
dydaktycznych nale y metoda podaj ca, czyli wyk ad. Na drugim miejscu wymieniali
metod problemow . Pozosta e metody w postaci nauczania praktycznego przez dziaanie oraz metoda eksponuj ca poprzez przezywanie wyst puj bardzo rzadko albo
wcale.
Z opinii przebadanych studentów na temat preferowanych przez siebie metod nauczania wynika, e zdecydowanie najlepsz metod jest nauczanie poprzez dzia anie,
silnie argumentuj c swój wybór. Do odpowiednich zaliczyli tak e metod podaj c ,
czyli wyk ad i eksponuj c , czyli nauczanie przez prze ywanie. Ostatnim zagadnieniem przedstawionym w pracy jest zastosowanie rodków audiowizualnych w szkolnictwie wy szym. Jako przyk ad prezentuj nowoczesne aule i sale dydaktyczne.
Sprz t tam zainstalowany jest najnowszej generacji i spe nia wymogi XXI wieku. Na
SGH po czono profil uczelni z ide nowoczesnego wielostronnego kszta cenia i wymogów, jakie przed szkolnictwem stawia dzisiejszy czas i wysokie standardy kszta cenia.
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Recenzje, konferencje,
informacje

Kongres Polskiej Edukacji
– wobec aktualnych problemów
praktyki edukacyjnej i strategii
rozwoju edukacji
W Warszawie w dniach 5–6 czerwca
odby si I Kongres Polskiej Edukacji
zorganizowany przez Instytut Bada Edukacyjnych.
Go mi honorowymi kongresu byli:
profesor Jerzy Buzek, Przewodnicz cy
Parlamentu Europejskiego, Katarzyna
Hall, Minister Edukacji Narodowej.
Chocia w nazwie Kongres sugerowa , e jest pierwszym tego typu przedsi wzi ciem, nale y zauwa y , i podobne by y ju podejmowane cho pod nieco
innymi nazwami: Krajowa Konferencja
Dyrektorów Szkó (KKDS) – coroczna,
ogólnopolska konferencja dyrektorów
szkó , organizowana od wiosny 1999
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), Kongres Zarz dzania O wiat (w 2011 roku organizowany ju po raz
VI w Krakowie), Mi dzynarodowa Konferencja Edukacja dla wszystkich (w 2011
roku organizowana po raz III przez Uniwersytet Warszawski), czy Konferencja
Edukacja pozaformalna a rynek pracy,
która odby a si w 2009 r. w Warszawie
(zosta a obj ta honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej, zorganizowana przez Narodow Agencj Programu „M odzie w dzia aniu”, Fundacj
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Rozwoju Systemu Edukacji we wspó pracy z partnerem strategicznym – Polsk
Konfederacj Pracodawców Prywatnych
Lewiatan). Przyk ady mo na by mno y .
Co roku w Polsce w ramach ró nych
projektów czy realizowanych zada odbywa si ponad 20 mi dzynarodowych
czy krajowych konferencji po wi conych
edukacji. To prawda, e nie s to wielkie
kongresy, ale poruszane problemy s
z pewno ci podobne lub identyczne.
Ci gle pozostaj aktualne pytania:
1. Jaka jest przysz o
edukacji
w tym edukacji zawodowej?
2. Jakie wyzwania stoj przed edukacj w perspektywie najbli szych kilkudziesi ciu lat?
3. Jak zmienia si b dzie polska
szko a i jak uczy , by spe nia oczekiwania ró nych grup?
Przed organizatorami sta o wi c trudne zadanie po czenia w spokojn dyskusj wielu pogl dów, przedstawicieli ró nych rodowisk, dla których edukacja
jest wa na: nauczycieli, dyrektorów
szkó , badaczy i wyk adowców szkó
wy szych, polityków, reprezentantów
w adz samorz dowych i wielu instytucji,
zwi zkowców i rodziców, ludzi aktywnych w organizacjach pozarz dowych.
Minister Micha Boni – przewodnicz cy Komitetu Sta ego Rady Ministrów
przedstawi wyzwania edukacyjne w perspektywie 2030 roku. W trakcie swojego
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wyst pienia postawi 6 pyta , sk aniaj cych do g bszej refleksji:
1. Po co zajmujemy si edukacj
w kontek cie 2030 r.?
2. Jak rol ma do odegrania edukacja?
3. Jak to osi gn ?
4. Jak egalitarna i elitarna zarazem
ma by edukacja?
5. W jakim kierunku powinny zmierza zmiany edukacyjne?
6. Jaki horyzont czasowy i priorytety,
co dalej?
Odpowiadaj c na te pytania, minister
Boni zwróci uwag na potrzeb rozwoju
kapita u ludzkiego, niezb dnego do budowania gospodarki opartej na konkurencyjno ci, w której dominuj cym elementem jest innowacja (z akcentem na
„solidarno
innowacyjn ”). Tylko t
drog mo emy jako spo ecze stwo d y
do podniesienia jako ci ycia. W edukacji oznacza to szerok dost pno (edukacja dla ka dego), ale tak e zapewnienie wysokiej jako ci, dzi ki której b dzie
mo liwe rozwijanie talentów (funkcje
elitarne). W tym punkcie minister zwróci uwag na wysokie aspiracje m odych
Polaków, które, jak pokazuj badania,
„gubi si ” wraz z wiekiem. Wa ne take, jak podkre la , jest dopasowanie edukacji do: cyklów ycia (przygotowanie
do uczenia si przez ca e ycie – LLL),
zmian gospodarczych, (nowe technologie), zmian demograficznych, a tak e innego my lenia o edukacji zawodowej.
Program Kongresu, bardzo bogaty
i rozbudowany, zak ada organizacj po
otwarciu i wyst pieniu go ci honorowych
1 sesji g ównej: Edukacja w perspektywie
+/- 20 lat – od Polski 1989 do Polski
2030, w formie debaty ministrów edukacji oraz 7 sesji panelowych:
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Panel I – Prawo ka dego ucznia do sukcesu. Wychodz c z za o enia, e jako
edukacji to uwzgl dnienie indywidualnych potrzeb i mo liwo ci ka dego
ucznia w organizacji pracy szko y próbowano uzyska odpowied na pytanie:
szkolnych
Jak to robi podczas zaj
i pozaszkolnych, rozwijaj c jednocze nie
umiej tno pracy w grupie?
Panel 2 – Wspomaganie szkó i nauczycieli w rozwoju. Stawiaj c tez , e jako
edukacji to wzmacnianie szko y jako spoeczno ci, podnoszenie kompetencji nauczycieli potrzebnych im w pracy
z konkretnymi grupami uczniów poszukiwano odpowiedzi na pytanie: Jak
szko , aby dba a ona
wspomaga
o systematyczne podnoszenie jako ci?
Panel 3 – Samorz dy na rzecz dzieci
i rodziców. Samorz dy dysponuj c finansami, maj wp yw na powo ywanie dyrektorów, uczestnicz w procedurach
awansu nauczycieli, podejmuj w asne
inicjatywy. W jaki sposób mog wspiera
szko y, uwzgl dnia potrzeby uczniów,
rodziców i nauczycieli w dzia aniach na
rzecz jako ci edukacji?
Panel 4 – Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy. Jako edukacji to skuteczna
i elastyczna obecno absolwentów szkó
rednich i wy szych na rynku pracy. Jak
zapewni trwa e i jednocze nie dynamiczne powi zanie edukacji z instytucjami rynku pracy i potrzebami rozwoju
kraju?
Panel 5 – wiat nauki na rzecz edukacji.
Badania edukacyjne, rozwój dydaktyk
akademickich i rozwój szkolnych dydaktyk szczegó owych to niezb dne ogniwa
w podnoszeniu jako ci edukacji. Jak
wzmocni poczucie odpowiedzialno ci
wiata akademickiego za jako edukacji
na wszystkich jej etapach?
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Panel 6 – Nowoczesne technologie. Nowoczesne technologie odgrywaj rol
w modernizowaniu zarówno procesu
uczenia si , jak i organizacji pracy szkoy, sposobów komunikowania si , stylu
dzia ania. Jak w cza nowe technologie,
by wp ywa o to w powszechnej skali na
podnoszenie jako ci edukacji?
Panel 7 – Zosta liderem w edukacji.
Ka dy mo e zosta liderem, wystarczy
mie pomys i ch wprowadzenia czego dobrego. Jak osi gn tak kultur
organizacyjn szko y, która wzmacnia
aktywno , daje przestrze i promuje
dzia ania ludzi z pomys em na ka dym
szczeblu?
Dyrektor Instytutu Bada Edukacyjnych Micha Federowicz zaprezentowa
g ówne wyniki opracowanego przez IBE
Raportu o stanie edukacji. Spo ecze stwo
w drodze do wiedzy. Zwróci w swojej prezentacji uwag na dane, ukazuj ce
przemiany kulturowe, jakie mo na obserwowa na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Mo e o nich wiadczy m.in. fakt, e:
• zwi kszy a si znacznie liczba osób
z wy szym wykszta ceniem, z 9,7%
w 1995 r. do 21% w 2009 r.
• coraz wi cej dzieci 3–5-letnich
ucz szcza do przedszkoli, co jednak jest
zmian dopiero ostatnich kilku lat;
• gimnazjum sta o si dost pne dla ka dego ucznia i zapewnia edukacj ogólnokszta c c lepiej ni dawna o mioklasowa szko a podstawowa, zw aszcza w odniesieniu do uczniów ze rodowisk zagro onych wykluczeniem;
• ro nie rola samorz dów terytorialnych
w polityce edukacyjnej na swoim terenie.
Prof. Micha Federowicz wskaza take na dalsze wyzwania edukacji, która
w obliczu szybkich zmian w otoczeniu
wymaga systemowego d enia do podnoszenia jako ci.
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Uczestnikom Kongresu zaprezentowano
krótkie reporta e, przedstawiaj ce spojrzenie na zmiany zachodz ce w Polsce
i Szanghaju oczami OECD. Filmy te nakr cono w krajach wyró niaj cych si
post pem edukacyjnym. Wydaje si , e
„Raport o stanie edukacji 2010. Spo ecze stwo w drodze do wiedzy”, to pierwsze tak kompleksowe zestawienie wyników bada polskiej edukacji. Przygotowany raport zbiera w jednym dokumencie wyniki bada , polskich i mi dzynarodowych, nad stanem polskiej edukacji
przeprowadzone w ci gu ostatnich 10–20
lat. W ród tematów poruszonych w dokumencie s kwestie jako ci edukacji,
wyrównywania szans w dost pie do
o wiaty, jej dostosowania do rynku pracy
czy wp ywu sytuacji demograficznej na
system edukacji.
Raport pokazuje równie te obszary,
które wyznaczaj kolejne wyzwania oraz
wskazuje zagadnienia, które wymagaj
systematycznych bada .
Kongres zako czy y dwie bardzo ciekawe dyskusje panelowe: Jako edukacji tworz nauczyciele i Zmiany demograficzne – szanse i zagro enia.
Na stronie internetowej www.ibe.edu.pl
zamieszczono relacje na gor co z dyskusji
w ka dej grupie tematycznej oraz materia y
prezentowane przez moderatorów sesji.
Dorota Koprowska
ITeE – PIB, Radom

XIII Letnia Szko a M odych
Andragogów i Poradoznawców
W dniach 16–19 maja 2011 r.w Dolno l skiej Szkole Wy szej we Wroc awiu, mia a miejsce kolejna, ju XIII edycja Letniej Szko y M odych Andragogów
i Poradoznawców. Zespó Pedagogiki
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Doros ych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne,
Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Dolno l ska Szko a Wy sza – Zak ad
Pedagogiki Spo ecznej i Poradoznawstwa, Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, to organizatorzy tego niezwykle interesuj cego przedsi wzi cia o charakterze naukowo-badawczym.
Letnia Szko a M odych Andragogów i Poradoznawców, dzi ki niezwyk ej charyzmie jednego z g ównych jej
inicjatorów – Kierownika Naukowego
„Szko y”, którym jest prof. zw. dr hab.
Józef Kargul – na sta e wpisa a si ju do
kalendarza najwa niejszych wydarze
naukowych nie tylko w obszarze andragogiki, ale równie szeroko rozumianej
humanistyki. Cho organizatorzy zapowiadali, i zaj cia w „Szkole” b d koncentrowa si g ównie wokó kwestii:
teoretycznych problemów andragogiki
i poradoznawstwa, metodologii bada
andragogicznych i poradoznawczych,
edukacji doros ych wobec wyzwa
wspó czesno ci oraz metodyki nauczania
andragogikii poradnictwa w szko ach
wy szych, to zakres podejmowanych refleksji z ca pewno ci by znacznie bogatszy. Nie sposób bowiem nie zauway , i niezwykle istotn kwesti , podejmowan w wielu wyst pieniach oraz refleksjach uczestników, by o podkre lanie
roli i znaczenia szeroko rozumianych
biograficznych uwarunkowa
zwi zanych z rozwojem oraz edukacj cz owieka doros ego.
W tegorocznej edycji Letniej Szko y
M odych Andragogów i Poradoznawców
wzi li udzia przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dolno l skiej
Szko y Wy szej we Wroc awiu, Uniwer126

sytetu Wroc awskiego, Uniwersytetu Jagiello skiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Ignatianum
w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Edynburgu, Uniwersytetu l skiego oraz Uniwersytetu
Miko aja Kopernika w Toruniu.
Zgodnie z niepisan tradycj „Szko y”
jako pierwszy g os zabra prof. zw. dr
hab. Józef Kargul, który witaj c wszystkich uczestników, zaprosi ich do wymiany my li i refleksji oraz aktywnego
uczestnictwa w dyskusjach oraz warsztatach. Nast pnie g os zabra a Dyrektor Instytutu Pedagogiki DSW – prof. dr hab.
Ewa Kurantowicz, która dokona a oficjalnego otwarcia „Szko y” oraz wyg osia wyk ad inauguracyjny. W swych rozwa aniach Pani Profesor g ównie przedstawi a rol i znaczenie dyscypliny, jak
jest andragogika w akademii, podj a te
prób odpowiedzi na pytanie: czy i dlaczego potrzebujemy teorii i bada w zakresie nauczania i uczenia doros ych
w wiecie akademickim. W tym miejscu
Prelegentka podj a kwestie zwi zane
z faktem, i perspektywa uczenia si
przez ca e ycie postuluje uspo ecznienie
szkó wy szych oraz przedstawi a ideologiczne przes anki zwi zane z pytaniem: dlaczego uczy si przez ca e ycie? Temat wyk adu, niezwykle interesuj cy oraz aktualny, sk oni zebranych do
licznych refleksji.
Kolejnym wa nym wydarzeniem, które mia o miejsce pierwszego dnia „Szkoy”, by o spotkanie autorskie z prof. zw.
dr. hab. Tadeuszem Aleksandrem, który
w swoim wyst pieniu podj
przede
wszystkim kwestie zwi zane z rysem historycznym szkolnictwa dla doros ych.
Nast pn osobisto ci , z któr dane by o
spotka si uczestnikom tego dnia obrad,
by prof. zw. dr hab. Miros aw Karwat,
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który w swoim wyst pieniu skupi si
g ównie na problematyce medializacji
ycia spo ecznego.
Zgodnie z formu „Szko y”, uczestnicy podczas jej trwania, mog do wiadcza zarówno spotka z osobami, których
dorobek w znacz cy sposób mia i nadal
ma wp yw na rozwój andragogiki jako
nauki, jak i spotka z m odymi adeptami
nauki, którzy dopiero wkraczaj w wiat
nauki, z poczuciem, i jest to obszar daj cy szanse na wielowymiarowy rozwój
osobisty, ale równie obszar nios cy okrelone wymagania i oczekiwania skierowane ku nim. Równie w tym roku „m odzi andragodzy” mogli wyg osi swoje refleksje oraz wyst pienia b d te komunikaty z bada , które poddane by y konstruktywnej krytyce przez pozosta ych
uczestników. Warto w tym miejscu pokrótce zaznaczy problematyk , jak podj li w swych wyst pieniach prelegenci.
I tak dr Anna Walulik z Wy szej Szko y
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
w Krakowie, która ukaza a wykorzystanie hermeneutyki obiektywnej jako metody interpretacji opowie ci osób uczestnicz cych w krótkich formach edukacyjnych (kursu katechetycznego – biblijnego).
Z kolei przedstawicielki Uniwersytetu
Zielonogórskiego: prof. dr hab. El bieta
Siarkiewicz, dr Daria Zieli ska-P ka i dr
Ewa Tr bi ska-Szumigraj, w niezwykle
interesuj cym „trójg osie” przedstawi y
rezultaty swoich bada w obszarze poradoznawstwa, w wyst pieniu zatytu owanym: Edukacyjne prowokacje w kszta ceniu doros ych. Kolejna uczestniczka, mgr
Anna Bilon (Dolno l ska Szko a Wy sza) przedstawi a referat pt.: „Poradnictwo kariery zanurzone w kulturze indywidualizmu i kolektywizmu”. Dr Monika
Sulik (Uniwersytet l ski) przedstawi a
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swoje refleksje dotycz ce rozumienia
i definiowania przez osoby doros e, studiuj ce, edukacji ustawicznej”. Kolejny
„m ody andragog” mgr Adam P aczek,
(Dolno l ska Szko a Wy sza) zaprezentowa referat System szkolenia policyjnego
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Mgr Magdalena Czubak-Koch (Dolno l ska Szko a Wy sza) zaprezentowa a ró ne
sposoby radzenia sobie ze zmianami
w miejscu pracy, wskazuj c pojawiaj ce
si szanse i utrudnienia zwi zane z procesem reorganizacji. Natomiast mgr Joanna
K odkowska (Dolno l ska Szko a Wy sza) podzieli a si z zebranymi swoimi refleksjami z bada , które zwi zane by y
z wykorzystaniem czasu w organizacji,
przez pracowników OHP. Wszystkie wyst pienia spotka y si z zainteresowaniem
zebranych, a niejednokrotnie równie
z ró nego rodzaju konstruktywnymi refleksjami oraz uwagami, co jest szczególn warto ci i tradycj Letnich Szkó
M odych Andragogów.
W drugim dniu „Szko y” odby o si
mi dzynarodowe seminarium Teorie
edukacyjne w ogniu krytyki, które organizowane by o i prowadzone przez prof.
Ew Kurantowicz. W pierwszej kolejnoci uczestnicy mieli okazj wys ucha
wyk adu – dr Mae Shaw: The Politics of
Community in Community Development
(Szkocja, Uniwersytet w Edynburgu). Po
wyk adzie odby si warsztat naukowy –
Dr Ian Martin: Working with the Dialectics of Community (Szkocja, Uniwersytet
w Edynburgu). Zarówno wyk ad, jak
i warsztat zwi zane by y z prób zdefiniowania spo ecze stwa obywatelskiego
oraz przedstawieniem relacji pomi dzy
pa stwem, spo ecze stwem obywatelskim a rynkiem.
Popo udnie tego dnia by o równie
niezwykle emocjonuj ce, rozbudzaj ce
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refleksj nad rol i znaczeniem konstruktywnego krytycyzmu w yciu naukowca.
Odby a si bowiem gra symulacyjna, autorstwa prof. Józefa Kargula Posiedzenie
zespo u redakcyjnego czasopisma pedagogicznego. Zadanie uczestników zwi zane by o z ocen tekstu naukowego nades anego do kwartalnika naukowego
o wysokiej randze oraz podj ciem i uzasadnieniem decyzji dotycz cej publikacji
tego tekstu. Rol i znaczenie tej gry symulacyjnej uczestnicy dostrzegaj ju od
kilku lat, pomaga ona bowiem m odym
andragogom pozna wyznaczniki dobrego tekstu naukowego, co niew tpliwie
jest szczególnie wa ne dla ka dego pocz tkuj cego naukowca. T wiedz m odzi andragodzy maj szans bezpo rednio wykorzysta w praktyce, gdy tradycj „Szko y” jest wydawanie cyklicznej
publikacji w Oficynie Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego „Dyskursy
m odych andragogów”, która stanowi
pok osie wspólnych naukowych docieka . Warto równie wspomnie , e
„Dyskursy” ofiarowywane s jako swoisty upominek oraz dowód naukowej aktywno ci m odych andragogów, wszystkim profesorom, którzy zaszczycaj
„Szko ” swoj obecno ci .
Kolejny dzie – roda, obfitowa równie w wiele cennych spotka naukowych. Przed po udniem odby o si spotkanie autorskie z prof. dr hab. Zofi Szarot , która podj a rozwa ania zatytu owane: Lustro spo eczne czy krzywe
zwierciad o? Koncepcja siebie dojrza ej
kobiety. Autorka przedstawi a refleksje
zwi zane z to samo ci kobiet dojrzaych oraz z licznymi stereotypami dotycz cymi tych e kobiet. Z kolei po po udniu odby o si spotkanie autorskiez
prof. zw. dr. hab. Augustynem Ba k ,
który w swych rozwa aniach podj kwe128

stie zwi zane z nowym odkrywaniem kategorii rozwoju we wspó czesnej psychologii.
Ostatniego dnia obrad, w czwartek,
odby o si ju ostatnie spotkanie autorskie podczas tegorocznej „Szko y”,
z prof. dr hab. Mari Stra -Romanowsk ,
która analizowa a problematyk przygotowania si do staro ci jako zadania edukacyjnego. Po wyk adzie mia o miejsce
oficjalne zamkni cie obrad „Szko y”,
którego dokona prof. zw. dr hab. Józef
Kargul.
Podsumowuj c to sprawozdanie, nie
sposób nie odnie si do osobistych dowiadcze zwi zanych z uczestnictwem
zarówno w tegorocznej edycji Letniej
Szko y M odych Andragogów, jak i kilku
poprzednich. Z pewno ci jest to wyj tkowo wa ne do wiadczenie, na które
sk ada si z jednej strony mo liwo osobistego kontaktu z wybitnymi humanistami i autorytetami z obszaru szeroko rozumianej edukacji doros ych, a z drugiej
strony szansa, by przedstawi swoje dociekania badawcze. To mo liwo
by
wzi udzia w naukowej dyskusji, pozna
ró ne perspektywy postrzegania zjawisk
czy problemów, które nas interesuj lub
odkry nowe. Wzajemne poznawanie,
dzielenie si swoimi do wiadczeniami naukowymi oraz wspólne odkrywanie nowych obszarów naukowej refleksji sta o
si i w tym roku istot zainicjowanej
przed 13 laty, mi dzy innymi przez prof.
Józefa Kargula, Letniej Szko y M odych
Andragogów i Poradoznawców.
Monika Sulik
Uniwersytet l ski
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Europejskie Ramy Outplacementu.
Finalizacja prac zako czona sukcesem
W du skim miasteczku Randers, 8 wrze nia
2011 roku odby a si
konferencja podsumowuj ca dwuletni wspó prac sze ciu krajów UE w ramach europejskiego projektu
Leonardo da Vinci Europejskie Ramy
Outplacementu. Wzi y w niej udzia : autorka – J. Religa oraz D. Koprowska,
przedstawicielki O rodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE – PIB
w Radomiu – polskiej instytucji partnerskiej.
G ównym celem konferencji by a prezentacja rezultatów projektu rozszerzonej
grupie potencjalnych odbiorców i u ytkowników oferowanych przez partnerstwo programów szkolenia dla mentorów
i tutorów. Obok programów szkole , pilota owo przetestowanych w sze ciu krajach, w ramach projektu opracowany zosta pakiet materia ów wspomagaj cych
codzienn prac mentorów i tutorów, tj.
przewodnik metodologiczny oraz katalog
dobrych praktyk zawieraj cy charakterystyki narz dzi outplacementu znanych
i stosowanych w instytucjach partnersich.
G ówny organizator konferencji –
Randers Bo – Og Erhvervstraening (instytucja partnerska projektu EOF) do
udzia u zaprosi ekspertów rynku pracy,
aktywnych tutorów i mentorów, przedstawicieli polityki anga owanych w problematyk spo eczn , szczególnie rynku
pracy. cznie w spotkaniu udzia wzi o
oko o 50 osób. Znalaz si w ród nich
mi dzy innymi Mr. Tom Thinggaard Pedersen – wieloletni du ski mentor, który
dzieli si
swoimi do wiadczeniami
w pracy z m odymi lud mi posiadaj cymi
z ró nych powodów utrudniony dost p do
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zatrudnienia, uczestnicz cymi w szkoleniach na stanowisku pracy. Szczególnie
wiele miejsca w swoim wyst pieniu powi ci aspektom psychologicznym pracy
z m odzie , kwestii budowy zaufania, ale
jednocze nie nieuzale niania podopiecznych od swojej osoby, pozostawieniu
swobody podejmowania decyzji i brania
za nie odpowiedzialno ci.
W konferencji udzia wzi równie
Mr. Knud Aarup dyrektor lokalnego
urz du pomocy spo ecznej oraz ekspert
ds. wolontariatu. Jego niezwykle ciekawe
wyst pienie da o obraz stanu aktualnego
oraz mo liwych przysz ych scenariuszy
rozwoju sytuacji spo ecznej obywateli
Danii i nie tylko. Zaprezentowane przez
K. Aarupa, cz sto na pierwszy rzut oka
bardzo futurystyczne i odleg e wizje kryzysu polityki spo ecznej w zjednoczonej
Europie, po g bszej analizie i na tle
ostatnich wydarze w Wielkiej Brytanii
przybiera y ca kiem realny i wcale nie
tak odleg y kszta t.
Jedna z sesji konferencyjnych powi cona by a wyst pieniom przedstawicieli partnerstwa projektu EOF. W swojej
cz ci zatytu owanej Outplacement in the
Polish latour market reality zaprezentowa am uzyskane rezultaty projektu
w kontek cie uwarunkowa krajowych
(kulturowych, gospodarczych, politycznych, spo ecznych, prawnych) oraz specyfiki funkcjonowania O rodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, jego roli w kszta towaniu lokalnej polityki
rynku pracy i rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej. Wskaza am na mo liwo ci wdro e oraz rozwoju rezultatów
uzyskanych w projekcie.
Obrady i towarzysz ce im dyskusje
wykaza y, e tematyka wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia dla osób o utrudnionym dost pie do rynku pracy cieszy si
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du ym zainteresowaniem i zaanga owaniem ze strony europejskich pracodawców, pracowników pomocy spo ecznej
oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy. Wypracowane w ramach projektu rezultaty stanowi zatem b d rzeczywiste
wsparcie w ich codziennej pracy.

do zapoznania si z nimi i dzielenia si
z nami swoimi uwagami oraz wdra ania
ich w swojej pracy zawodowej.
Jolanta Religa
ITeE – PIB, Radom

Labour Market, Economy
and Education between European and
international Developments
and Requirements
Konferencja naukowa EVBB

Uczestnicy konferencji: K. Sarficka (S owacja),
K. Pedersen (Dania), J. Religa (Polska), D. Doukas (Austria), V. Anastasopoulou (Grecja),
D. Harb (S owenia), Z. Witawsky (S owenia),
P. Perista (Portugalia) K. Simonsen (Dania),
D. Koprowska (Polska), S. Ippavitz (Austria)

Ranga podejmowanych zada oraz jako uzyskanych rezultatów zosta a wysoko oceniona przez austriack agencj
krajow programu Leonardo da Vinci,
która wytypowa a projekt EOF do udziau w europejskim forum Employment
Week. Na zaproszenie Komisji Europejskiej w spotkaniu listopadowym w Brukseli udzia wzi li reprezentanci Partnerstwa projektu – przedstawiciele instytucji
Lidera (Schulungszentrum Fohnsdorf).
Partnerstwo projektu EOF sprawdzi o
si ! Dzi ki sprawnej i owocnej wspó pracy, niemal wszystkie instytucje partnerskie zadeklarowa y ch i gotowo do
podj cia wspólnych dzia a w przysz o ci.
Wszystkie rezultaty projektu dost pne
s bezp atnie na stronie internetowej
(www.eu-eof.net) w j zyku polskim, angielskim, niemieckim, s owackim, greckim, s owe skim i du skim. Zach camy
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Realizacja programu strategicznego
Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównowa onego rozwoju gospodarki uwzgl dnia udzia w konferencjach zwi zanych z tematyk projektu,
m.in. celem upowszechniania wyników
prac. Tematyka dorocznej konferencji naukowej EVBB (European Association of
Institutes for Vocational Training) Labour Market, Economy and Education between European and international Developments and Requirements (Istambu ,
Turcja 27.09–01.10.2011) koresponduje
z obszarem prac prowadzonych przez
O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej
Gospodarki stanowi c doskona okazj
prezentacji polskich do wiadcze i rezultatów prac programu strategicznego na
forum mi dzynarodowym.
Celem udzia u w konferencji by a:
− prezentacja polskich do wiadcze i rezultatów prac programu strategicznego –
udzia w dyskusji plenarnej: Kszta cenie
i szkolenie zawodowe w kontek cie potrzeb rynku pracy i zrównowa onej gospodarki. UE – Kszta cenie i szkolenie
zawodowe. Agenda Europa 2020.
− publikacja artyku u: Szpilska M., Bednarczyk H., Symela K. Ustawiczne kszta -
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cenie zawodowe pracowników innowacyjnej gospodarki.
Organizowana od 19 lat doroczna
mi dzynarodowa konferencja naukowa
EVBB jest uznanym forum dyskusji oraz
wymiany wiedzy i informacji w zakresie
poprawy jako ci kszta cenia zawodowego, w szczególno ci wzmocnienia konkurencyjno ci instytucji edukacyjnych
i kwalifikacji pracowników, jak równie
poprawy efektywno ci kszta cenia i szkolenia skierowanego do sektora edukacji
i rynku pracy. Zagadnienia poruszane
podczas tegorocznej konferencji w
Istambule dotyczy y m.in. polityki edukacyjnej Komisji Europejskiej dla
wspólnego europejskiego rynku pracy
w kontek cie strategii Europa 2020 i jej
wdro enia w krajach Wspólnoty, mobilno ci zawodowej i uznawania kwalifikacji na rynku europejskim, a wi c by y
ci le zwi zane z obszarem prac prowadzonych przez O rodek Pedagogiki Pracy
Innowacyjnej Gospodarki w projekcie
strategicznym Innowacyjne systemy
wspomagania tech-nicznego zrównowaonego rozwoju gospodarki. Rezultaty
prac projektu strategicznego zosta y
przedstawione podczas dyskusji plenarnej: European Union – Vocational Education and Training. Agenda 2020 i spotka y si z du ym zainteresowaniem
uczestników, szczególnie przygotowany
program szkolenia dla mened era innowacji w zakresie: Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwi za . Konferencja zgromadzi a kluczowych mówców, m.in.: Kadir Topba (Mayor of
Istabbul), Joao Delgado (Komisja Europejska), Christian Lettmayr (CEDEFOP),
Exzellenz Paul Jenewein (Konsulat Austrii w Istambule), Ahmet Yücel (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji),
Yücel Yüksel (Ministerstwo Pracy i PoliEDUKACJA ustawiczna DORO S YCH 3/2011

tyki Spo ecznej Turcji), prof. Hortensja
Gorski (Uniwersytet w Sibiu, Rumunia),
dr Stefan Potmesil (Austriacki Urz d Zatrudnienia), Tamer Atabarut (Uniwersytet
Bosporus w Istambule). W drugiej cz ci
konferencji dokonano wr czenia nagrody
DIE EUROPA Fundacji dra Adalberta
Kitschego oraz EVBB, któr otrzyma a
instytucja z Austrii koordynuj ca projekt
dotycz cy innowacyjnego rozwoju zawodowego ludzi m odych w trudnej sytuacji materialnej. Zaprezentowano tak e
przyk ady dobrych praktyk cz onków
EVBB i ich partnerów w Europie (CJD,
EBG, IB) – instytucje z obszaru VET i
przedstawiciele przedsi biorstw. Podsumowania prowadzonych prac i rozmów
przewodnicz cy prezydium
dokona
EVBB – Berthold Kuhn. Udzia w konferencji pozwoli na nawi zanie kontaktów
z przedstawicielami presti owych instytucji, wymian informacji i materia ów,
które zostan wykorzystane podczas realizacji zada w projekcie strategicznym
w obszarze rozwoju technologii kszta cenia umo liwiaj cych wzrost kwalifikacji
i kompetencji oraz mobilno ci zawodowej i edukacyjnej w celu wspomagania
transferu zaawansowanych technologii
do zastosowa gospodarczych.
Ma gorzata Szpilska
ITeE – PIB, Radom

Tadeusz Pi tek: Kultura informacyjna
komponentem kwalifikacji kluczowych
nauczyciela, Wydaw. O wiatowe „FOSZE”, Rzeszów 2010, ss. 215,
ISBN 978-83-7586-035-1
Problematyka podj ta przez Tadeusza
Pi tka skoncentrowana jest wokó zagadnie kszta cenia nauczycieli doby spo ecze stwa informacyjnego, ich kwalifika131

cji, ze szczególnym naciskiem na kultur
informacyjn jako komponentu kwalifikacji kluczowych wspó czesnego nauczyciela. Fakt podj cia rozwa a dotycz cych miejsca kultury informacyjnej
w procesie kszta cenia i dokszta cania
oraz jej roli w systemie kwalifikacji
i kompetencji nauczycieli nale y przyj
z du ym zadowoleniem. Technologie informacyjne (TI) to dzisiaj przedmiot
i podmiot dzia a wspó czesnego cz owieka. Bez wiedzy i umiej tno ci z zakresu TI cz owiek zostaje wykluczony
spo ecznie. Oprócz wspomnianych wiedzy i umiej tno ci równie wa ne, a mo e
najwa niejsze, staj
si przekonania
i motywacje w odniesieniu do tych e
technologii. Warto w tym miejscu podkre li , e w swoim opracowaniu T. Pi tek kultur informacyjn analizuje jako
system postaw w odniesieniu do TI. Poj cie postawy jest poj ciem wieloznacznym, niemniej jednak do swoich analiz
autor przyjmuje strukturalne rozumienie
postawy. Komponentami takiej postawy
jest wiedza jako element poznawczy postawy (determinuje posiadany przez „nosiciela” postawy zasób informacji o jej
przedmiocie), umiej tno ci – element
prakseologiczny indywidualnego dzia ania „nosiciela” postawy wobec jej przedmiotu oraz element afektywny – przekonania i motywacje – maj cych okrelony kierunek i si .
Kultura informacyjna jest zasadniczym sk adnikiem spo ecze stwa informacyjnego. Autor kultur informacyjn
definiuje jako og ad informacyjn –
przekszta con natur systemu komunikowania si cz owieka uzyskan w wyniku przemiany umys u cz owieka. Na tak
rozumian kultur informacyjn (co podkre la T. Pi tek) sk adaj si :

132

1) operatywna wiedza oparta na wiedzy ogólnej, umo liwiaj ca zrozumienie
oraz krytyczn analiz zjawisk zachodz cych w sferze interakcji systemu: cz owiek – TI – informacja;
2) umiej tno ci intelektualne i manualne umo liwiaj ce wykorzystanie TI
w celu wytworzenia dóbr i zaspokajania
potrzeb jednostek i ca ego spo ecze stwa;
3) przekonania i motywacje wobec
informacji i TI przejawiaj ce si w zainteresowaniach i zaanga owaniu w problematyk informatyzacji spo ecze stwa
opartego na wiedzy i osobistej odpowiedzialno ci za jej skutki.
Nowoczesne rozwi zania technik informatycznych przenikn y ycie spo ecze stw, wywieraj c ogromny wp yw na
funkcjonowanie ka dego z nas. Systemy
edukacyjne zmuszone zosta y do zmian.
Podejmowane s starania, by edukacja
odpowiada a na potrzeby szybko zmieniaj cej si rzeczywisto ci spo eczno-gospodarczej, technicznej, cywilizacyjnej. Przygotowanie jednostki do radzenia sobie
w z o onym wiecie i zachodz cych w nim
dynamicznych przemian, tak e w kulturze
techniczno-informatycznej – to podstawowe akcenty wspó czesnej pedagogiki
(kszta cenia, wychowania i opieki). Dlatego te analizowanie zagadnie tematycznych o roli TI, kultury informacyjnej,
kwalifikacji kluczowych w nauczaniu–
–uczeniu si , nale y uzna za wa ne
i konieczne oraz znacz ce spo ecznie.
„Kultura informacyjna komponentem
kwalifikacji kluczowych nauczyciela” to
monografia licz ca 215 stron tekstu, napisana poprawnie pod wzgl dem j zykowym i w pe ni odpowiadaj ca wymogom dla tekstów naukowo-dydaktycznych. Recenzowana ksi ka posiada nast puj c struktur : wst p, 8 rozdzia ów,
zako czenie i literatur . Monografia jest
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dobrze opracowana edytorsko, posiada
w a ciw struktur szczegó ow .
We Wprowadzeniu autor trafnie zarysowa najogólniejsze przes anki podj cia
si analizy zagadnienia kultury informacyjnej b d cej wyznacznikiem spo ecze stwa informacyjnego i jej roli w strukturze kompetencji nauczycielskich. Zaznacza, e mniej wa nym zagadnieniem
jest to, czy obecne spo ecze stwo to ju
spo ecze stwo informacyjne, czy te jest to
inna forma spo ecze stwa poindustrialnego, gdzie komputer, Internet i inne neomedia to tylko nowoczesne urz dzenia
i technologie spo ecze stwa doby postindustrialnej. Wed ug T. Pi tka bez wzgl du
na to jak nazwiemy spo ecze stwo, to
wa n rol , zarówno w yciu spo ecze stwa jak i poszczególnych ludzi, odgrywa
postawa tych e ludzi wobec TI, wobec informacji. Ta postawa to komponent kluczowych kompetencji osobistych cz owieka. Opanowanie kluczowych kompetencji osobistych oraz kompetencji interpersonalnych pozwala cz owiekowi sprawniej zarz dza sob oraz by bardziej
skutecznym w relacjach spo ecznych.
Osoby o wysoko rozwini tych kompetencjach informacyjno-informatycznych naledo najbardziej po danych pracowników na rynku pracy. To jest szczególnie
wa ne zw aszcza w czasach, gdy do istniej cych instytucji do czaj nowo powstaj ce instytucje wirtualne, realizuj ce
podobne funkcje. Zmiana stylu my lenia
i dzia ania zarówno konkretnego cz owieka, jak i ca ych zbiorowo ci, zale y od
przygotowania ludzi do ycia w nowoczesnym spo ecze stwie, i jak s usznie zauwa a autor, tu uwidacznia si znacz ca
rola nauczycieli, z ich kwalifikacjami,
zw aszcza kwalifikacjami i kompetencjami kluczowymi, jakimi s kwalifikacje
i kompetencje informacyjno-komunikaEDUKACJA ustawiczna DORO S YCH 3/2011

cyjne stanowi ce klucz do rozwoju spo ecze stwa informacyjnego.
W rozdziale pierwszym poddano analizie teoretycznej rozumienie poj : kwalifikacje, kompetencje, spo ecze stwo informacyjne, kultura informacyjna. Zostay scharakteryzowane wybrane standardy
kszta cenia w zakresie TI oraz przedstawione najistotniejsze fragmenty rozporz dzenia MEN dotycz cego kwalifikacji
nauczycielskich. Rozdzia drugi to analiza zagadnie takich jak kultura i cywilizacja. Poj cia te cz sto stosowane s zamienne, ale znaczenie ich jest wieloznaczne. W tym rozdziale ukazana zostaa rola kultury informacyjnej poczytywanej jako komponent kultury technicznej,
która z kolei ma swój znacz cy udzia jako sk adnik kultury ogólnej cz owieka.
Kolejny rozdzia , trzeci, wskazuje na kultur informacyjn rozpatrywan w kontek cie rozwijaj cego si spo ecze stwa
informacyjnego. Opisuje istot i rol procesów globalizacyjnych w kulturze,
w spo ecze stwie informacyjnym oraz
w procesach rozwoju tego spo ecze stwa. W rozdziale czwartym autor dokonuje charakterystyki teoretycznych i empirycznych problemów zwi zanych z badaniem kultury informacyjnej jako systemu postaw wobec TI oraz zwraca uwag na metodologiczne trudno ci w ich
eksplorowaniu. Wybrane aspekty metodologii bada kultury informacyjnej prezentowane s w rozdziale pi tym. Autor
przedstawia za o enia dotycz ce procedury bada kultury informacyjnej – ich
celowo , problemy, zmienne, wska niki
i zastosowane metody bada . Po czym,
w rozdzia ach szóstym i siódmym, znajdujemy opis i analiz otrzymanych wyników bada rodowiskowych ustalaj cych
poziom kultury informacyjnej studentów.
Ostatni rozdzia , dotycz cy uogólnie
i wniosków z bada , zwraca uwag na
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wp yw poszczególnych czynników na
poziom kultury informacyjnej, wykorzystanie do tego celu metody taksonomii
wroc awskiej. Ca o
opracowania zamyka Zako czenie i Literatura.
Warto zauwa y , e ksi ka nie jest
jedynie teoretyczn analiz wskazanego
w tytule zagadnienia („Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych nauczyciela”), ale jej zawarto
posiada w asne elementy badawcze. Poddana ocenie monografia prezentuje si
jako opracowanie na bardzo dobrym poziomie pod wzgl dem merytorycznym
i formalnym. Wnosi ona istotne warto ci
poznawcze i edukacyjne do nauk spoecznych, zw aszcza pedagogiki medialnej, pedeutologii, a przede wszystkim do
szeroko rozumianej edukacji nauczycieli
w zakresie kompetencji informatyczno-informacyjnych. S dz , e znajdzie zainteresowanie w ród szerokiego grona
czytelników. Ksi ka traktuj ca o roli
nauczycieli – ich poziomie kultury informacyjnej charakteryzuj cej nauczycielsk profesj – jest wa na ze wzgl du
na ich du y wk ad w rozwój spo ecze stwa informacyjnego. Pozycja adresowana jest dla tych wszystkich, których interesuj konteksty procesu wykorzystywania TI w edukacji, w przygotowaniu zawodowym nauczycieli, a zw aszcza nauczycieli przedmiotów techniczno-informatycznych. Przedstawiane w niej zagadnienia mog by przydatne nie tylko
dla badaczy podj tej problematyki, ale
i dla studentów (szczególnie kierunku
Edukacja Techniczno-Informatyczna i Informatyka) oraz nauczycieli wdra aj cych nowe technologie w swoje zawodowej praktyce. Tak wi c, ksi ka na
rynku wydawniczym jest aktualn i cenn pozycj , rozpatruj c szeroko zagadnienia niezwykle istotne, jakimi s informacyjne kwalifikacje kluczowe na134

uczyciela rozpatrywane przez pryzmat
kultury informacyjnej. Opracowanie jest
godne uwagi przede wszystkim ze
wzgl du na zawarte w niej wielostronne
podej cie do problematyki, ale równie
ze wzgl du na przedstawiony aspekt metodologiczny badania kultury informacyjnej.
Eunika Baron-Pola czyk
Uniwersytet Zielonogórski

EAEA – European Association for the
Education of Adults
(Europejskie Stowarzyszenie Edukacji
Doros ych)
Uwadze polecamy najbli sze nadchodz ce wydarzenia:
1) Mi dzynarodowa konferencja w obszarze tworzenia polityki edukacyjnej:
Implikacje dla kszta cenia doros ych
i uczenia si przez ca e ycie
10–12 lutego 2012, University of Nottingham, Wielka Brytania.
Konferencja mi dzynarodowego stowarzyszenia ESREA (European Society
for Research on the Education of Adults).
2) Mi dzynarodowa konferencja nt. walidacji: Wdra anie wysokiej jako ci procesów walidacji – wyzwanie!
5–7 marca 2012, Oslo, Norwegia.
Konferencja ma na celu zgromadzenie
specjalistów i ekspertów z ca ej Europy
i zapewnienie mo liwo ci dyskusji nt.
wyzwa zwi zanych z problematyk jakoci w procesach walidacji, skupiaj c si na
procesach jej wdra ania. Zostan przedstawione najnowsze wyniki bada , jak
równie przyk ady uczenia si i inspirowania pracowników w codziennej pracy.
Organizatorzy: Norweska Sie Edukacji
Doros ych (NVL), Norweska Agencja ds.
Kszta cenia Ustawicznego (Vox), Norweski Dyrektoriat ds. Edukacji i Szkole
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oraz Krajowa Agencja Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
(EACEA).
Szczegó owe informacje oraz pe na lista nadchodz cych wydarze dost pne s
na stronie: www.eaea.org/events
Ma gorzata Szpilska
Koordynator wspó pracy ITeE – PIB z EAEA

Antoni Augustyn, Artur acina- anowski (red.), Znaczenie aktywno ci
edukacyjnej i zawodowej w yciu cz owieka, ód -Wodzis aw l ski 2010; ss. 466;
Wyd.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi
Wspó czesne wyzwania edukacyjne
i zawodowe stawiaj przed cz owiekiem
nowe standardy jako ciowe i ilo ciowe,
które wynikaj z post pu cywilizacyjnego. Po dana stabilizacja zawodowa jest
obecnie trudna. Wielu ludzi do wiadczaj cych zmian potrafi odnale si w sytuacji, ale s i tacy, którzy nie wytrzymuj
presji wywo anej post pem technicznym
i technologicznym. Nie mog sprosta
wymogom konkurencji i gospodarki.
Przerasta ich tempo zmian, które dokonuj si we wspó czesnym yciu.
Autorzy recenzowanego dzie a prezentuj teksty oparte na badaniach empirycznych, jak równie te stanowi ce wynik docieka teoretycznych, obserwacji,
do wiadcze oraz w asnych refleksji nad
edukacj i prac zawodow .
Publikacja podzielona jest na cztery
cz ci tematyczne poprzedzone wst pem.
Cz
pierwsza Edukacja i autorytet
nauczyciela (s.11–75) zawiera teksty dotycz ce podstawowych terminów pedagogicznych, pytania o motywacj i jaEDUKACJA ustawiczna DORO S YCH 3/2011

ko nauczania–uczenia si . Wiele miejsca zajmuj problemy dotycz ce wzorców autorytetu nauczyciela w ród m odzie y szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczyciela akademickiego.
Oto szczegó owe tytu y opracowa :
• R. Matsili – Edukacja i d enie do
prawdy. Cz owiek jako produkt swojej
epoki
• Z. Wajda – „Po co?” i „dlaczego?”–
czyli pytania o motywacj , jako uczenia
si i nauczania
• R. Siwek – Globalny wymiar zmiany wzorców autorytety w ród m odzie y
• M. Powa a – Autorytety m odzie y
gimnazjalnej
• I. Mrozik – Pod aj za tym, który
wie, czyli o roli autorytetu nauczyciela
akademickiego w yciu studentów.
druga Edukacja na ró nych poCz
ziomach kszta cenia (s. 77–175) prezentuje opracowania dotycz ce pedagogicznych aspektów edukacji ustawicznej oraz
roli, jak odgrywa ona w yciu cz owieka. Przybli ono znaczenie bezpiecze stwa cz owieka i ludzko ci, omówiono
termin securitologii – funkcje w systemie
nauczania. Ponadto znajdziemy artyku
o edukacji domowej. Wskazano na istot
sportu, nauki o wychowaniu i warto ciowaniu w ród osób z niepe nosprawno ci
intelektualn . Prezentowane s teksty
osadzone w praktyce a dotycz ce terapeutycznej funkcji teatru, arteterapii oraz
aktywno ci muzycznej m odzie y.
Tytu opracowa :
• W. Szot – Pedagogiczne oblicze
edukacji ustawicznej cz owieka – jej warto ci i osi gni cia
• J. Stanek – Edukacja domowa – alternatywa wobec szko y systemowej. Po-
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mi dzy publicznym a niepublicznym paradygmatem o wiatowym
• L. Hofreiter – Securitologia – ród o
wiedzy na rzecz edukacji dla bezpiecze stwa
• A. My liwiec, E. Saulicz, M. Kuszewski, A. Knapik, S. Olesi ska-My liwiec – Olimpiady Specjalne szans sportowego i pozasportowego rozwoju
osób z niepe nosprawno ci intelektualn
• I. Dzie dziora-Frelich – Analiza
procesu edukacji u dzieci z ró nymi zaburzeniami biologicznymi
• D. Ulewicz-Adamczyk – Rozwijanie
aktywno ci muzycznej m odzie y
• E. Szymik – Terapeutyczna funkcja
teatru (na przyk adzie dzia alno ci Placówki Opieku czo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego – wietlicy rodowiskowej w Czerwionce-Leszczynach
• M. Kustra-Paszek, D. Gwi d – Arteterapia – luksus czy konieczno wspó czesnej edukacji?
Cz
trzecia Kszta cenie doros ych
i praca zawodowa (s. 177–372) skupia
uwag Czytelnika na kwestiach dotycz cych zwi zku satysfakcji zawodowej
cz owieka z jego aktywno ci zawodow ,
pracy nauczycieli, kszta cenia pedagogów i wypalenia zawodowego jako zjazawiska patologizuj cego aktywno
wodow . Trzy teksty to artyku y napisane w j zyku rosyjskim przez pedagogów
z Uniwersytetu Politechnicznego w Tomsku. Dotycz podstaw modernizacji procesu kszta cenia pe noletnich, w zwi zku
z restrukturyzacj rosyjskich szkó wy szych. Dalsze artyku y dotycz barier
rozwoju zawodowego kobiet; stresu jako
zjawiska wynikaj cego z utraty pracy;
oraz czynników motywuj cych do pracy
doradców do spraw ubezpiecze i inwestycji.
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Oto szczegó owe tytu y:
• S. Korczy ski – ród a zadowolenia
i skutki niezadowolenia z pracy
• J.K. Wawrzyniak, W. Basak – Stres
i wypalenie zawodowe nauczycieli jako
zazjawisko patologizuj ce aktywno
wodow
• A. acina- anowska, J. Stanek –
Kszta cenie polskich nauczycieli na tle
komparatystycznym
• N. Niestolik – Film fabularny o tematyce zwi zanej ze szko i prac nauczyciela w edukacji pe nomocnych pedagogów
• H.A. Kacza ow – Modernizacja
procesu kszta cenia doros ych
• W. Rostowcewa – Rola i miejsce
profesjonalnych kompetencji we wspó czesnej edukacji
• B.D. Iwanowa – Kapita ludzki jako
podstawa jako ci ycia
• J. Wilgosiewicz-Begi ska – Edukacja zawodowa doros ych jako ród o aktywno ci autokreacyjnej
• D. Kukla – Bariery rozwoju zawodowego kobiet
• W. Duda – Matka, ona, pracownik
– kobieta wobec ról zawodowych i spoecznych
• M.M. widerska, A. Baranowska-Wolnicka – Stres zwi zany z utrat pracy
• E. Augustyn, M. Jasi ski – Poznanie
i okre lenie czynników motywacyjnych do
pracy „pracodawców” b d cych szczególn
kategori
spo eczno-zawodow
w opiniach doradców do spraw ubezpiecze i inwestycji.
czwarta Instytucje wsparcia
Cz
edukacyjnego, zawodowego i spo ecznego (s. 373–466) zawiera pi opracowa .
Dotycz one analizy rynku pracy województwa l skiego i systemu edukacji
w ród kadry zarz dzaj cej publicznymi
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s u bami zatrudnienia. Nast pny artyku
informuje o integracji osób z ograniczon
sprawno ci w teorii i praktyce.
Kolejna rozprawa dotyczy osób korzystaj cych z domów spokojnej staro ci
w wietle bada empirycznych. Przedostatni tekst stanowi o wyzwaniach edukacyjnych wobec szkó wy szych kszta c cych in ynierów.
Monografi zamyka opracowanie dotycz ce aktywno ci spo ecznej i zawodowej seniorów s uchaczek Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Tytu y szczegó owe:
• A. Augustyn, R. Muster – Rynek
pracy województwa l skiego oraz system edukacji w opiniach kadry zarz dzaj cej publicznymi s u bami zatrudnienia
• J. St pie , M. Wasilewski – Integracja osób z ograniczon sprawno ci
z rynkiem pracy
• M. Kopsztejn – Domy spokojnej staro ci – wolny wybór czy przymus?
• K. Tobór-Osadnik, M. Wyganowska
– Innowacyjno uczelni a jej studentów
– studium przypadku
• A. Knapik, R. Plinta, E. Saulicz, A.
My liwiec, J. Rottermund – Aktywno
a samoocena zdrowia kobiet w starszym
wieku s uchaczek UTW
Monografia skierowana jest do studentów kierunków pedagogicznych i socjologicznych, nauczycieli akademickich,
nauczycieli i wychowawców, dyrektorów
instytucji ró nych szczebli edukacji.
Szkoda, e wszystkie teksty nie zostay ujednolicone pod wzgl dem uk adu
i struktury z wyj tkiem jednego – chodzi
o s owa kluczowe, streszczenie w j zyku
polskim i angielskim, a trzy teksty zaprezentowano w oryginale, tj. w j zyku rosyjskim. Mimo tych mankamentów praca
mo e zach ci do poszukiwa efektyw-
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niejszych koncepcji i rozwi za edukacyjnych.
Mam nadziej , e publikacja b dzie
stanowi inspiracje natury teoretycznej
i empirycznej, do dalszych bada nad
prezentowanymi w monografii aspektami
pedagogicznymi aktywno ci edukacyjnej
i zawodowej cz owieka.
Piotr Kowolik

Krystyna Duraj-Nowakowa,
Kszta towanie profesjonalnej gotowo ci
pedagogów, Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna: „Ignatianum”
– Wyd. WAM, Kraków 2011.
Niniejsza rozprawa po wi cona jest
badaniom aktualnego problemu pedeutologii i pedagogiki szko y wy szej, a ukierunkowana celowo na rozwi zywanie zada doskonalenia procesu kszta towania
gotowo ci zawodowej studentów – przysz ych nauczycieli w systemie szkolnictwa
wy szego. Gotowo zawodow interpretujemy systemowo jako zarazem stan
(sens atrybutywny), proces (sens rzeczowy) i wyniki procesu (sens operacyjny).
Monografia stanowi nie tylko pok osie specjalnych studiów i rozleg ych bada empirycznych, lecz jest te nast pstwem wieloletniego piel gnowania pasji
pedentologicznych,
czego
dowodz
uprzednio wydane ksi ki autorskie:
• Praktyka pedagogiczna: przewodnik
dla studentów (1978);
• Praktyki zawodowe w kszta ceniu studentów na kierunkach nauczycielskich
(1979);
• Samookre lenie zawodowe studentów,
kierunków nauczycielskich (1981);
• Gotowo
zawodowa nauczycieli
(1986);
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• Kszta towanie gotowo ci zawodowej
studentów (1989);
• Systemologiczne inspiracje pedeutologii (2000);
• Nauczyciel: kultura – osoba – zawód
(2000);
Dokumentuj to tak e publikacje
zbiorowe pod redakcj naukow i we
wspó autorstwie Autorki:
• Akademicka edukacja nauczycieli
(1993);
• Próby modernizowania edukacji nauczycieli (1995);
• Nauczyciele akademiccy w procesie
kszta cenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji (1999);
• Modernizowanie pedeutologii akademickiej (2003);
• Integrowanie komponentów dydaktyki
szko y wy szej i pedeutologii (2006).
Tematyka wydanej przez K. DurajNowakow publikacji ksi kowej ma duwag poznawcz i praktyczn z punktu widzenia pedeutologii.
Zagadnienia kszta towania profesjonalnej gotowo ci przysz ych pedagogów
(nauczycieli) nie s w aktualnej literaturze przedmiotu silnie zaznaczone. Opracowanie obszernej monografii na ten temat jest zadaniem po ytecznym z naukowego i praktycznego punktu.
Prac otwiera spis tre ci w j zykach:
polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim (s. 5–14).
We wprowadzeniu (s. 15–24) autorka
charakteryzuje
znaczenie
problemu
kszta towania profesjonalnej gotowo ci
pedagogów stwierdzaj c, e „na drodze
do konstruowania naukowej teorii kszta cenia pedagogicznego trzeba rozwi za
jeszcze wiele istotnych problemów, w ród
których – interesuj ce zagadnienie zajmuje jedna z wa niejszych pozycji. Tym-
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czasem metodyka kszta towania profesjonalnej gotowo ci przysz ego nauczyciela
w szkole wy szej nie zosta a dot d pedagogicznie „zastosowana, cho potrzeby
w tym zakresie s coraz wyra niejsze”
(s.16).
Praca ta stanowi „zielone wiat o”
w tym zakresie. Na pozytywne podkrelenie zas uguje to, e Autorka próbuje
rzecz uj od strony psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej, ale przede
wszystkim pedagogicznej i pedeutologicznej, omawiaj c dzie a ( ród a naukowe) autorów polskich i obcych. Ponadto wykorzystano do wiadczenie osobiste z pracy naukowej, dydaktycznowycho-wawczej i organizacyjnej oraz
materia y z celowo przeprowadzonych
bada w asnych.
Monografia zawiera cztery rozdzia y.
Rozdzia I – Kszta towanie profesjonalnej gotowo ci pedagogów w wietle literatury (s. 25–79) stanowi problemowy
przegl d literatury, który sta si podstaw sformu owania tez do dalszych prac
koncepcyjnych, badawczych i opisowych. Opisuje stan wiedzy o przedmiocie
bada , celu i problemie.
Rozdzia II – Metodologiczne przes anki badania profesjonalnej gotowo ci
nauczycieli (s. 81–128), skupiaj uwag
Czytelnika na nurtach strategii i taktyki
badania gotowo ci studentów i nauczycieli oraz na przeanalizowaniu dominuj cych tendencji w badaniach problemu gotowo ci, na tle dobranych przes anek.
Ponadto przedstawiono metodyk empirycznego poznania problemów szczegóowych stanu gotowo ci i procesu jej
kszta towania u studentów.
Rozdzia III – Raport z bada kszta towania profesjonalnej gotowo ci pedagogów (s. 129–161) ukazuje tre ci i metody gromadzenia materia ów na podsta-
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wie dobranych technik i rodków poszukiwania i gromadzenia informacji oraz
analiz , interpretacj i uogólnienia zebranego materia u eksperymentalnego. Ponadto realizacj zada weryfikacji empirycznej przyj tej koncepcji.
Rozdzia IV – Projekt systemu kszta towania profesjonalnej gotowo ci studentów (s. 163–218). Skonstruowane w badaniach modele tre ci i struktury gotowoci zawodowej, zale no wzajemna jej
podstruktur sta y si punktem wyj cia
i przes an do opracowania systemu pedagogicznego kszta towania gotowo ci
zawodowej.
Ca o monografii zamykaj uogólcznie jako podsumowanie
nienia –
i konkluzje oraz wnioski o charakterze
praktycznym i rekomendacje praktyczne.
Wskazano nowe warto ci, które wnosi
praca w porównaniu z innymi opracowaniami zagadnie pokrewnych z opisanymi na amach monografii.
W ko cowej cz ci zamieszczono
wykaz pozycji bibliograficznych w liczbie 192 oraz wykaz tabel.
Struktura tej publikacji jest prawid owo u o ona, logiczna. Jest to nadzwyczaj
cenna inicjatywa wydawnicza, pierwsza
w Polsce na wskro nowatorska, maj ca
du e warto ci kszta c ce, metodyczne
i organizacyjne.
Pod wzgl dem formalnym jest poprawnie skonstruowana. My li Autorki s
przedstawione jasno. Bior c pod uwag
wa ne zagadnienie b d ce przedmiotem
recenzji, w a ciw struktur rozprawy, jej
poprawno
metodologiczn oraz formaln , wielk przydatno praktyczn w
zawodzie nauczyciela – spe nia wszystkie wymogi naukowe. Charakteryzuje si
jasno ci wyk adu, przyci ga rzeczowoci uj i z pewno ci wska e niejed-
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nemu pedagogowi w a ciwe rozwi zania
wielu spraw.
Adresatami rozprawy mog by : studenci przysposabiaj cy si do zawodu
pedagoga – nauczyciela ró nych specjalno ci nauczycielskich; czynni nauczyciele, dyrektorzy szkó oraz innych placówek, doradcy, nauczyciele metodycy, nauczyciele akademiccy.
Piotr Kowolik

Edukacja – Technika – Informatyka
IX Mi dzynarodowa Konferencja
Naukowa
Organizatorem mi dzynarodowej konferencji naukowej (20–21.09.2011,
Przemy l) by Zak ad Dydaktyki Techniki i Informatyki Instytutu Techniki
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem
konferencji by a kontynuacja dyskusji
nad podstawowymi problemami edukacji
technicznej, informatycznej i zawodowej
w polskim i zagranicznych systemach
o wiaty ze szczególnym uwzgl dnieniem
konsekwencji pedagogicznych wynikaj cych z kierunków rozwoju spo ecze stwa
informacyjnego. Tematyka konferencji
koncentrowa a si
wokó zagadnie
przemian cywilizacyjnych i kulturowych
edukacji, które by y uwzgl dnione w licznych opracowaniach:
• Edukacja techniczna w wietle przemian cywilizacyjnych
• Edukacja informatyczna w wietle
przemian cywilizacyjnych
• Edukacja zawodowa w wietle przemian cywilizacyjnych
• Szko a wy sza w wietle przemian
cywilizacyjnych
W ramach powy szych tematów organizatorzy spotkania wskazali, jako
szczególnie wa ne, na nast puj ce w tki:
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−

ród a przemian edukacji technicznej,
informatycznej oraz zawodowej;
− rozwi zania metodyczne dla interesuj cych pedagogik pracy dziedzin
edukacji;
− teoria i praktyka edukacji technicznej,
informatycznej i zawodowej w ró nych krajach wiata.
Zaproszeni go cie mogli uczestniczy
w sesji plenarnej, na której referaty kluczowe wyg osili: prof. dr hab. Waldemar
Furmanek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, doc. dr Miroslav Chráska z Uniwersytetu w O omu cu oraz dr hab. Jolanta
Wilsz z Akademii J. D ugosza w Cz stochowie.
Tematy tej sesji skupione by y wokó
zagadnie : „Wiedza wyznacznikiem modelu ycia w spo ecze stwie informacyjnym”, „Využiti syst mu Courseware p i
elektronick podpo e v uky”, „Praca, rynek pracy i edukacja zawodowa w kontekcie przemian cywilizacyjnych”. Oprócz
tego zaplanowane by y obrady w sekcjach
(zespo ach) problemowych, których przewodnimi grupami tematycznymi by y:
„Edukacja techniczna i ogólnotechniczna”, „Edukacja zawodowa i pedagogika
pracy”, „Kszta cenie nauczycieli”, „Edukacja dla zrównowa onego rozwoju”,
„Zarz dzanie informacj ” oraz „Multimedialne opracowania dydaktyczne”.
Podczas pierwszego dnia spotkania
uczestnicy podj li si analizy dotychczasowego dorobku edukacji technicznej
i ogólnotechnicznej, edukacji zawodowej
i pedagogiki pracy, kszta cenia nauczycieli oraz edukacji dla zrównowa onego
rozwoju w kontek cie wielu osi gni
badawczych, organizacyjnych, dydaktycznych oraz w zakresie kszta cenia kadr
naukowych. Zaakcentowany zosta znacz cy dorobek wielu rodowisk akademickich w kraju i za granic . W drugim
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dniu dyskusji wiele miejsca po wi cono
zagadnieniom zarz dzania informacj
oraz multimedialnym opracowaniom dydaktycznym.
Kieruj c si trosk o dalszy rozwój
edukacji technicznej i ogólnotechnicznej
oraz pedagogiki pracy poruszono wiele
kluczowych problemów, jak:
− rozwijanie twórczo ci w ramach edukacji ogólnotechnicznej,
− przygotowanie metodyczne nauczycieli,
− jako kszta cenia nauczycieli,
− kierunki przemian systemów edukacyjnych,
− kszta towanie kompetencji kluczowych,
− wykorzystanie wirtualnych metod
uczenia si ,
− powi zania rynku pracy i edukacji zawodowej z przemianami cywilizacyjnymi,
− badanie pracy i kariery zawodowej
absolwentów edukacji techniczno-informatycznej,
− kszta cenie w zakresie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
− stosowanie metod diagnozowania
kompetencji pracowniczych,
− metodyczne i technologiczne podstawy projektowania i wdra ania materia ów interaktywnych w edukacji.
Organizatorzy konferencji przygotowali na spotkanie publikacj naukow
„Edukacja. Technika. Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej
i zawodowej” pod red. Wojciecha Walata
i Waldemara Liba. Ca o opracowania
podzielona zosta a na kilka rozdzia ów,
zgodnie z przyj t tematyk sekcji problemowych. Zamieszczono w niej rozwa ania dotycz ce teoretycznych i metodologicznych podstaw rozwoju edukacji
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zawodowej i pedagogiki pracy, a przedstawione w nich tre ci stanowi bogaty
materia do podj cia dyskusji i refleksji
w aspekcie teoretycznym, badawczym
i praktycznym. W ko cowej cz ci opracowania zamieszczono recenzje czterech
pozycji ksi kowych z zakresu dydaktyki
szko y wy szej: wykorzystania technologii informacyjnych w realizacji praktyk
szkolnych, metodologii i metodyki opracowania prac dyplomowych oraz pedagogicznych aspektów przestrzegania zasad bezpiecze stwa podczas przeprowadzania zaj laboratoryjnych.
Reprezentantami Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu na
mi dzynarodowej konferencji naukowej
byli: dr in . Zbigniew Kramek, który
przedstawi komunikat „Narz dzia informatyczne do diagnozowania i doskonalenia kompetencji zawodowych w procesie pracy” oraz dr hab. Henryk Bednarczyk i mgr in . Tomasz Kupidura z komunikatem „Otwarte zasoby informacyjne w edukacji ustawicznej zawodowej”.
Zbigniew Kramek
ITeE – PIB, Radom

Waldemar Furmanek, Aleksander
Piecuch (red.) Dydaktyka informatyki.
Problemy i wyzwania spo ecze stwa
informacyjnego, Rzeszów, Uniwersytet
Rzeszowski 2011
Wspó czesne spo ecze stwo przez
wielu okre lane jest ju mianem spo ecze stwa cyfrowego, spo ecze stwa wiedzy, w którym pierwszoplanow rol odgrywaj technologie informatyczne i informacyjne. Stale wzrasta liczba u ytkowników komputerów oraz Internetu,
pojawiaj si nowe obszary zastosowa
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informatyki, zwi ksza si zakres us ug,
które s dla spo ecze stwa dost pne za
po rednictwem komputera.
Transformacja w kierunku globalnego
spo ecze stwa informacyjnego nie odbywa si jednak bez pewnych problemów. Tym problemom jak równie wyzwaniom, jakie stoj przed spo ecze stwem cyfrowym, po wi cona zosta a
monografia „Dydaktyka informatyki.
Problemy i wyzwania spo ecze stwa informacyjnego”, wydana przez Uniwersytet Rzeszowski. Jest to szósty tom w cyklu, który ukaza si pod redakcj prof.
Waldemara Furmanka i dr. Aleksandra
Piecucha.
monografii – W kiePierwsza cz
runku spo ecze stwa informacyjnego powi cona zosta a podstawowym zagadnieniom zwi zanym z rozwojem spo ecze stwa informacyjnego. Od przedstawienia Wp ywu informatyki na ró ne
dziedziny ycia (W. Furmanek), poprzez
omówienie podstawowych, poj , funkcji
i problemów spo ecze stwa informacyjnego do przedstawienia spo ecze stwa
informacyjnego na tle rozwoju cywilizacyjnego ludzko ci (M. K sy).
monografii po wi cona
Druga cz
zosta a rozwa aniom na temat Edukacyjnego wymiaru spo ecze stwa informacyjnego. To niezwykle istotne zagadnienia,
poniewa to na barkach przysz ej edukacji spoczywa przygotowanie m odzie y
do ycia w spo ecze stwie cyfrowym. Od
kszta tu przysz ej szko y zale e b dzie,
czy przyszli obywatele stan si cz ci
spo ecze stwa informacyjnego i kreowa
b d jego dalszy rozwój, czy te stan si
spo eczno ci wykluczon cyfrowo. Ten
rozdzia przynosi odpowiedzi na pytania
dotycz ce obszarów wykorzystania technologii informacyjnych oraz us ug sieci
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Internet w polskim szkolnictwie oraz
w edukacji ustawicznej.
Wydaje mi si , i nikogo dzi nie
trzeba przekonywa o s uszno ci tezy, e
rozwój spo ecze stwa informacyjnego
mo liwy jest dzi ki rozwojowi nauki
i techniki. Dynamicznie rozwijaj ca si
sie Internet wykorzystywana jest dzi
niemal w ka dym obszarze ycia cz owieka. Coraz cz ciej korzystamy z takich „dobrodziejstw”
jak e-mail,
e-nauczanie,
e-handel,
e-biblioteki,
e-p atno ci, e-doradztwo, e-medycyna,
e-praca. Nie by oby to mo liwe bez rozwoju techniki. Z tego powodu trzeci
cz
publikacji – Technologie spo ecze stwa informacyjnego po wi cono

technicznym aspektom budowania spo ecze stwa wiedzy.
Zgodnie z zamys em autorów monografii stanowi ona „…zaledwie przyczynek do podejmowania dalszych bada
i rozwa a nad kluczowymi problemami,
które otwieraj si przed spo ecze stwem
maj cym aspiracje osi gni cia statusu
spo ecze stwa informacyjnego…”, a zagadnienia poruszane w niej w przysz o ci
b d kontynuowane.
Pragn wyrazi swoje uznanie dla autorów prezentowanej monografii za podejmowanie tematów trudnych, ale jednocze nie niezwykle istotnych i niezb dnych u progu cywilizacji cyfrowej.
Tomasz Su kowski
ITeE – PIB, Radom
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