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

25 lat pedagogiki pracy z budową
i eksploatacją urządzeń technicznych
25 lat temu powstał Instytut Doskonalenia Kadr Eksploatacyjnych protoplasta
dzisiejszego Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu. Był to czas solidnej
pracy. Towarzyszyło nam nie tylko pasmo sukcesów, ale i liczne niepowodzenia.
Mamy ogromną satysfakcję z symbiozy badań edukacyjnych i nauk technicznych.
Wzbogaciliśmy metody pedagogiczne o inżynierskie badania wytworów pracy, wnieśliśmy techniczny pragmatyzm i podobnie jak w całym instytucie towarzyszyła nam świadomość celu badań i głównie stosowanie, wdrożenie do praktyki edukacyjnej.
Przypomnę główne podejmowane problemy badawcze:
• Środowisko pracy, teoretyczne podstawy i projektowanie standardów kwalifikacji
zawodowych.
• Teoretyczne podstawy kształcenia modułowego, innowacyjne programy, technologie kształcenia, poradniki kształcenia zawodowego, środki dydaktyczne.
• Jakość kształcenia i uznawanie kwalifikacji.
Naszą silną stroną są krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe (178) oraz
publikacje: czasopismo Edukacja Ustawiczna Dorosłych – Polish Journal of Continuing Education od 1993 roku wydano 75 tomy, łącznie 69 350 egzemplarzy. Rejestrowane: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Biblioteka Pedagogiki Pracy – monograficzna seria wydawnicza. Od 1987 r. wydano 238
tomów, łącznie 165 600 egzemplarzy; 15 monografii w językach obcych. Portal internetowy www.pedagogikapracy.pl.
Mamy wiele satysfakcji, że oparcie naszych badań na idei, organizacji i technologii kształcenia modułowego, badaniach pracy, środowiska pracy, edukacji, projektowanie dydaktyczne w wielkich międzynarodowych projektach doprowadziły do wdrożenia w całym systemie edukacji i rynku pracy 253 standardy kwalifikacji zawodowych, modułowych programów kształcenia elektronicznych poradników dla uczniów
i nauczycieli dla 3438 jednostek modułowych w 181 zawodach.
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Cieszy nas obecność w międzynarodowych sieciach współpracy i podejmowana
ostatnio współpraca nie tylko z europejskimi, ale również z instytutami UNESCO
i podobnymi do naszego ośrodka centrami amerykańskich uniwersytetów.
To ekspansja międzynarodowa była siłą naszego rozwoju. XI Kongres Budowy
i Eksploatacji Urządzeń Technicznych jest dobrą okazją do przypomnienia naszych
korzeni, związków i wspólnej dyskusji o przyszłości.
Nie przedstawiamy remanentu naszych dokonań, sygnalizujemy niektóre perspektywiczne kierunki pracy. W numerze związanym z Kongresem przedstawiamy
rozdziały Edukacja dla innowacji i Innowacyjne technologie kształcenia. Dokonujemy
przeglądu naszych związków i relacji międzynarodowych, wybranych projektów.
Publikujemy w języku angielskim artykuły z niedawno zakończonych projektów
oraz informacje o konferencjach międzynarodowych.

25 years of work pedagogy with the structure
and the use of technical devices
We have the great satisfaction from the symbiosis between educational research
and technical sciences. Enriched pedagogical methods for testing the products of engineering work, we made a technical pragmatism and the awareness of the research accompanied us mainly to implement the application for educational practice.
I recall the main undertaken research problems:
• The work environment, the theoretical basis and design standards of professional
qualifications.
• Theoretical foundations of modular education, innovative programms, learning
technologies, vocational training guides, teaching aids.
• Quality of education and recognition of qualifications.
We have a lot of satisfaction that basing our research on the concept, organization
and technology of vocational training, research work, work environment, education,
teaching methods in the international projects led to the implementation throughout
the education system and the labour market vocational qualifications, 3438 modular
electronic training programms guide for students and teachers in 181 occupations.
We are pleased to attend the international networks of cooperation and collaboration,
not only with the European but also with UNESCO Institutions, similar to our centres
of American universities.
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Edukacja dla innowacji

Henryk BEDNARCZYK, Dorota KOPROWSKA, Krzysztof SYMELA
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom

Transfer innowacyjnych technologii produkcji
i eksploatacji w ustawicznej edukacji zawodowej
Transfer of innovative technologies of production
and exploitation in continuing vocational education
Słowa kluczowe: praca, kwalifikacje, kształcenie modułowe, innowacyjne technologie
przyszłości, wielopoziomowa ustawiczna edukacja zawodowa.
Key words: work, qualifications, modular education, innovative technologies of the future, multilevel continuing vocational education.
Sumary
Idea, organization and technologies of modular education are the core content of the
model of continuing vocational education that has been tested and implemented in Work
Pedagogy of Innovative Economy Centre in the symbiosis with technical research being
carried out in the Institute for Sustainable Technologies in Radom, in the frame of huge
international European and national projects and by the participation in international networks for cooperation, cooperation with European and American universities, schools, enterprises. We present the individual case studies of those projects which consider the significant problems of the future of continuing vocational education assuring the transfer of
knowledge and development of already developing technologies of the future.

Wprowadzenie
Zmiany i przejścia od gospodarki industrialnej (przemysłowej) do postindustrialnej powodują, iż współcześnie mamy do czynienie ze zjawiskiem kształtowania się
innego typu człowieka, obywatela, pracownika. Nie wystarczy już, aby rozumiał on
teraźniejszość i przystosował się do niej, ale musi nauczyć się sztuki pewnego przewidywania przyszłości, kierunków i tempa zmian, albowiem to właśnie ciągła zmienność
jest cechą naszej epoki. Nowa technika, nowe technologie, globalizacja, stosunki społeczne, zalety, ale i ograniczenia, zmuszają do rozważenia problemów współczesnej
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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ustawicznej edukacji zawodowej:
−
Jak zmienia się praca, środowisko pracy, technika i technologia?
−
Jak zmieniają się kwalifikacje zawodowe w kontekście rynku pracy?
−
Jakie będą relacje ustawicznej edukacji zawodowej i technologii przyszłości?
Inspiracją do podjęcia rozważań nad przyszłością edukacji pracowników innowacyjnej gospodarki są doświadczenia z realizacji wielostronnych ponadnarodowych
projektów badawczych nad standaryzacją kwalifikacji, wdrażaniem modułowych programów kształcenia zawodowego.
Prognoza rozwoju technologii, określenie kwalifikacji zawodowych jutra może
ułatwić planowanie kształcenia zawodowego i przygotowania specjalistów równocześnie z pojawieniem się nowych innowacyjnych technologii. Wyprzedzające kształcenie zawodowe może przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i zmniejszeniu obszarów biedy.

1. Międzynarodowe aspekty pedagogiki pracy – ramy teoretyczne
W strategii uczenia się w ciągu całego życia, kształcenie ustawiczne pracowników staje się głównym czynnikiem wzrostu konkurencyjności jednostki, przedsiębiorstwa, społeczeństwa i gospodarki. Mamy więc do czynienia z edukacyjną strategią
rozwoju. Główne zadanie na dziś to wyposażenie i wzbogacenie każdego człowieka
w wiedzę i umiejętności, by mógł sprostać zachodzącym zmianom.
Przewartościowanie wielu doktryn i koncepcji pedagogicznych uzasadnia przyjęcie doktryny hermanautycznej, krytyczno-emancypacyjnej uznającej podmiotowość
rozwoju człowieka, jego osobowości.
Edukacja ustawiczna powinna więc dziś spełniać funkcje wyzwalające możliwości
rozwojowe człowieka, jego rozwój osobowości, kompetencji specjalistycznych oraz
systematycznie wzbogacać w wiedzę, umiejętności w uzyskiwaniu coraz większej
sprawności intelektualnej i manualnej, w tym również odpowiedzialności, uprawnień do
działania i decydowania. Społeczeństwo już wielokulturowe, doświadczają nie tylko
przepływu informacji, ale również wielkich migracji, podróży, często wspólnej pracy
w międzynarodowych projektach i przedsiębiorstwach, pracy poza krajem urodzenia.
Przypomnę ukierunkowane działania Unii Europejskiej: VII Program Ramowy
(program szczegółowy: Ludzie, Marie-Curie Initial Training Networks) sektorowe
i horyzontalne elementy programu Uczenia się przez całe życie (Grundtvig, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Jean Monet, Międzysektorowy).
W strategii Europa 2020 przyjmuje się następujące nadrzędne, wymierne cele
Unii Europejskiej: zatrudnienie osób w wieku 20–64 lata powinno wynosić 75%; na
inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB; liczbę osób przedwcześnie kończących edukację szkolną ograniczyć do 10%, a 40% osób powinno zdobywać wyższe wykształcenie; liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć
o 20 mln (Europa, 2010).
Strategia Europa 2020 określa trzy priorytety: rozwój inteligentny, rozwój
zrównoważony, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, (Europa, 2010).
Dla realizacji ww. priorytetów Komisja UE przedstawia siedem projektów przewodnich: unia innowacji, młodzież w drodze, europejska agenda cyfrowa, Europa efek-
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tywnie korzystająca z zasobów, polityka przemysłowa w erze globalizacji, europejski
program walki z ubóstwem, program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia.
Badając relacje człowiek – praca – kształcenie w aspekcie szkoła zawodowa –
rynek pracy, poszukiwałem dróg kształtowania niezbędnych kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół zawodowych, głównie zasadniczych i technikum. Zmiany
treści pracy, środowiska pracy pod wpływem mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji, elektronizacji, chemizacji a głównie informatyzacji pozwoliły na określenie głównego trendu: intelektualizacji pracy i edukacyjnej strategii rozwoju człowieka,
przedsiębiorstwa, społeczeństwa.
Analiza problemów międzynarodowej pedagogiki pracy na podstawie wybranych
monografii i podręczników w zakresie rdzenia treściowego została przedstawiona
w tabeli 1.
Tabela 1. Zakres problemowy podstawowych podręczników pedagogiki pracy i pedagogiki inżynierskiej w wybranych krajach
Maclean R., Wilson D.
(2009)
International Handbook of Education for
the Changing World of
Work /
Międzynarodowy
podręcznik kształcenia
dla zmieniającego się
świata pracy
UNEVOC-UNESO

Giorgio Bocca
(1998)
Pedagogia del
Lavoro / Pedagogika Pracy

Pineda P. (2002)
Pedagogika Laboral /
Pedagogika pracy
Ariel Educatión

Schelten A. (2005)
Grundlagen der
Arbeitspädagogik
/
Podstawy pedagogiki pracy
Frenz Steiner
Verlag GmbH

Driensky D. (2007)
Inžinierska pedagogika /Pedagogika
inżynierska
Słowacki Uniwersytet Techniczny w
Bratysławie

Kształcenie i szkolenie
techniczne i zawodowe
(TVET) dla ludzkości
Wprowadzenie
I. Pedagogiczne korzenie
technicznej edukacji i myślenia technicznego
II. Zmieniający się kontekst
pracy i edukacji
III. Edukacja dla świata
pracy: Perspektywy krajowe
i regionalne
IV. Zarządzanie systemami
TVET
V. Kształcenie nauczycieli dla
kształcenia i szkoleń zawodowych
VI. Edukacja dla pracy:
badania, opracowanie
programów nauczania oraz
realizacja
VII. Uczenie się dla życia i
pracy: połączenie edukacji
akademickiej i zawodowej
VIII. Kształcenie przez całe
życie dla zachowania źródeł
utrzymania i udziału w
społeczeństwie
IX. Ocena kwalifikacji i
kompetencji

Wprowadzenie
1. Od otium do
negotium
2. Industrializacja i
demokracja
3. Homo Faber (łac.
człowiek zręczny)
4. Pedagogika pracy
5. Przedsiębiorstwo i
kształcenie ustawiczne
6. Kluczowe aspekty
edukacji
7. Badanie z perspektywy

I. Podstawy pedagogiki pracy
i kształcenia w organizacjach
(przedsiębiorstwach).
1. Czym jest pedagogika
pracy
2. Pedagogika pracy a
kształcenie zawodowe: źródła
i rozwój
II. Struktura i strategie
kształcenia w organizacjach
(przedsiębiorstwach)
3. Globalizacja, społeczeństwo informacji a kształcenie
zawodowe
4. Kultura, organizacja i
kształcenie
5. Przedsiębiorstwo, kapitał
intelektualny i kształcenie
6. Zasoby ludzkie i kształcenie
w przedsiębiorstwach
7. Podstawy edukacji ustawicznej i edukacji dorosłych
w przedsiębiorstwach
8. Jakość w przedsiębiorstwach a kształcenie
9. Wartości, organizacja,
kształcenie
10. Komunikacja w przedsiębiorstwie a kształcenia
11. Motywacja w kształceniu
zawodowym
12. Profesjonalny edukator

Wstęp
1. Pojęcie, aktualność i
system pedagogiki
pracy
2. Teoria pracy i
kształcenia
3. Metodologia
kształcenia zawodowego
4. Nauka poprzez
doświadczenie w
miejscu pracy: nauczanie funkcjonalne na
poziomie pracowniczym i organizacyjnym
5. Ekonomia, zmiany
technicznoprodukcyjne oraz
zdobywanie kwalifikacji

Punkty wyjścia i źródła
1. Wstęp do metodologii
nauk technicznych
2. Inżynier i jego funkcja
w społeczeństwie
3. Studia w szkole
wyższej i na uniwersytecie
4. Podstawy pedagogiki
inżynierskiej
5. Inżynierska pedagogika
i technika
6. Pedagogika inżynierska
i pedagogika
7. Zasady procesu
poznawczego i procesu
nauczania
8. Funkcja dydaktyki na
studiach inżynierskich
9. Ustawiczne kształcenie
inżynierów
10. Podsumowanie
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Mimo istotnych różnic zakres problemowy pedagogiki pracy (ustawicznej edukacji zawodowej) obejmuje:
•
metodologia (interdyscyplinarność, problemy i metody badań, globalizacja i internacjonalizacja),
•
środowisko pracy, rynek pracy,
•
zawodoznawstwo, kwalifikacje, indywidualne plany rozwoju, doradztwo zawodowe,
•
modele kształcenia zawodowego, kształcenie modułowe,
•
technologia kształcenia zawodowego,
•
jakość kształcenia, pomiar, uznawalność,
•
kształcenie pedagogów pracy,
•
dobre praktyki, bazy danych, otwarte zasoby edukacji, upowszechnianie, sieci.
Uwzględniając podejście foresight wizje pedagogiki pracy określają paradygmaty:
•
rozwój osobowości,
•
edukacja w ciągu całego życia,
•
filary edukacji J. Delorsa: Uczyć się, aby: wiedzieć, żyć wspólnie, działać, być,
•
ustawiczna edukacja szkolna i pozaszkolna, formalna, pozaformalna i nieformalna (np. edukacja w procesie pracy),
•
nowe strategie i technologie kształcenia (idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego, e-learning, interaktywne technologie informatyczne, wirtualne
laboratoria),
•
integracja pedagogiki pracy z innymi subdyscyplinami pedagogicznymi i dziedzinami nauki.
Doskonalenie kształcenia robotników i techników, modernizacja studiów inżynierskich, magisterskich, doktoranckich w stronę elastyczności, kreatywności i kształtowania konkretnych umiejętności będzie następować poprzez wzrost związków
z praktyka gospodarczą.
Uczenie się w ciągu całego życia, rosnąca rola kształcenia nieformalnego, rosnące otwarte zasoby edukacji i powszechne stosowanie technologii informatycznych
utwierdza oparcie edukacji przyszłości na modułowej idei organizacji i technologii
wielopoziomowego kształcenia zawodowego.

2. Założenia metodologiczne
Realizowaliśmy następujący cykl badań: • badanie pracy i technologii przyszłości; • określenie zadań, standardów i ram kwalifikacji zawodowych; • projektowanie
innowacyjnych, modułowych programów nauczania oraz pakietów edukacyjnych,
technologii kształcenia; • eksperymenty pedagogiczne, wdrożenia; • monitoring
i ewaluacja, modyfikacja programów i środków dydaktycznych.
Złożoność przedmiotu badań, wielkie projekty badawcze, angażujące ponad tysiąc ekspertów w wielu krajach wymagały przyjęcia niestandardowych strategii badawczych. Międzynarodowy aspekt badań w całym cyklu procedury badawczej: planowania, weryfikacji koncepcji badawczej w wieloetapowych konkursach, opracowania narzędzi badawczych, badań pilotażowych, badań właściwych, zastosowania matematycznych metod analiz i przygotowanie raportów charakteryzuje się:
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– realizacją tylko jednego z etapów badań – zadań badawczych przez partnera
w jednym z krajów uczestniczących,
– ukierunkowaniem badań na efekty praktyczne poprzez obecność w konsorcjach, partnerstwach, beneficjentów przedsięwzięć zwykle szkół, przedsiębiorstw,
instytucji rynku pracy (uczniów, studentów, pracowników, bezrobotnych),
– niezależnym monitoringiem i ewaluacją badań realizowanych w całym cyklu
badawczym i wdrożeń wykonywana przez jednego niezależnego partnera,
– wiarygodnością, efektem synergii, wartością dodaną wynikająca z różnorodności terenu badań (od 3 do 11 krajów) i dużej skali prób badawczych.
Systemowa strategia badawcza: analiza i badanie pracy, określenie kwalifikacji
zawodowych, opracowanie wybranych elementów modelu, ewaluacja i wdrożenie
(z trzykrotnym powtórzeniem cyklu badań) była realizowana w następujących etapach:
•
Badania środowiska pracy: środki pracy, narzędzia pracy, technologie i materiały
w przemyśle skórzanym i tworzyw sztucznych (1975–1986).
•
Badania środowiska pracy w wybranych sektorach, branżach i przedsiębiorstwach (1986–1992). Transformacja treści pracy, zadań zawodowych – wybór
i optymalizacja treści kształcenia w zasadniczych, średnich, wyższych szkołach
zawodowych (1984–1992).
•
Opracowanie teoretycznych podstaw, analiza i wyodrębnienie kwalifikacji zawodowych, optymalizacja treści kształcenia w systemie szkolnym w zasadniczych
szkołach zawodowych, technikach i politechnikach (1993–1998).
•
Rozpoznanie idei organizacji i technologii kształcenia modułowego. Innowacje
i eksperymenty pedagogiczne, pierwsze projekty standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów kształcenia (1998-2002).
•
Badania środowiska, pracy, opracowanie i pilotażowe wdrożenie nowego pokolenia (II) standardów kwalifikacji zawodowych, programów modułowych i pakietów edukacyjnych (2003–2007).
•
Teoretyczne podstawy modelu zintegrowanej, wielopoziomowej ustawicznej
modułowej edukacji zawodowej w systemie szkolnym i pozaszkolnym, formalnym i nieformalnym kształcenia uczniów i studentów, kształcenia, dokształcania
i przekwalifikowania pracowników i bezrobotnych. Opracowanie elementów systemu, rdzeń treściowy, technologia kształcenia (2005–2009). Wdrożenie elementów modelu decyzjami Ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej (2008), Edukacji
Narodowej w roku szkolnym 2008/2009.
Zrealizowaliśmy około 100 projektów krajowych i europejskich. Przedstawimy
kilka indywidualnych przypadków.

3. Od badań pracy, rynku pracy do standardów i krajowych ram
kwalifikacji zawodowych, innowacyjnego kształcenia modułowego
Według analiz Komisji Europejskiej kluczowymi technologiami przyszłości będą: nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, w tym półprzewodniki, fotonika,
materiały zaawansowane, biotechnologia (Przygotowanie, 2010).
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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Panel Główny w projekcie Narodowy Foresight Polska 2020, był realizowany na
trzech polach badawczych: zrównoważony rozwój, technologie informacyjne i komunikacyjne, bezpieczeństwo.
W wyniku analiz zespołów Pola Badawczego Zrównoważony Rozwój Polski rekomendowano następujące kierunki badań i rozwoju technologii:
• Unikatowe urządzenia technologiczne oraz aparatura badawcza i pomiarowa dla
zaawansowanych technologii nowej generacji.
• Nowa generacja materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz technologii
inżynierii powierzchni, w tym nanomateriały i nanotechnologie.
• Zaawansowane, bezodpadowe technologie materiałowe i biodegradowalne materiały inżynierskie o zamkniętym, bezpiecznym dla środowiska „cyklu życia”.
• Zaawansowane metody i technologie informatyczne: systemy ekspertowe sterowania urządzeń, procesów sieci komunikacyjnych i monitorowania środowiska
naturalnego.
• Ekologiczne, biodegradalne, energooszczędne technologie (Wyniki, 2009, s. 87).
Tabela 1. Identyfikacja zadań zawodowych
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Nasza procedura projektowania standardów kształcenia zakłada przeprowadzenie
badań stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych w przedsiębiorstwach w kontekście zadań: technologiczno-wykonawczych, organizacyjnych,
kierowania i współpracy, kontroli i oceny, jakości.
Tak opracowane standardy zawodowe zawierają:
szczegółowy wykaz zadań zawodowych, typowe miejsca
pracy oraz na pięciu poziomach kwalifikacji zawodowych:
ponadzawodowe, ogólnozawodowe, zawodowe i specjalistyczne (wiedza, umiejętności, cechy psychofizyczne).
Przyjęte 5 poziomów kwalifikacji w standardach może
być łatwo adaptowane do planowanych 8 poziomów krajowych ram kwalifikacji.
Z naszych badań ponad 11 tys. stanowisk pracy w 258
zawodach pracy wnioskujemy: następuje przyśpieszenie tempa
zmiany pracy, zawodów, zadań zawodowych i kwalifikacji.
Badania wykazały postępującą intelektualizację pracy, każdej
pracy, na każdym stanowisku pracy (wzrost poziomów
kwalifikacji), integrację zadań zawodowych wielu
tradycyjnych zawodów i stanowisk pracy – wzrost wspólnych
kwalifikacji
ponadzawodowych
i ogólnoza-wodowych,
powstanie nowych zawodów. Zwiększa się tempo moderniRys. 1 Struktura
standardu kwalifikacji
zacji i unowocześnienia środowiska technicznego, charakteru
zawodowych
pracy w wielu zawodach. Następują zmiany w strukturze
zatrudnienia w stronę usług, głównie informacyjnych.
Określone w taki sposób kwalifikacje, standardy kwalifikacji zawodowych stanowią podstawę projektowania modułowych programów kształcenia zawodowego.
Znaczącym polskim doświadczeniem i wkładem w rozwój kształcenia zawodowego
stały się innowacyjne modułowe programy kształcenia i opracowane dla nich pakiety
edukacyjne skonstruowane w międzynarodowych i polskich programach badawczych,
głownie w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB. Łącznie opracowano 131 (185)
modułowych programów kształcenia zawodowego (EFS – RZL, MEN – KOWEZiU –
ITeE – PIB 2004–2008), 88 programów kursów dla 65 zawodów (Phare 2000 – MIPS
– ITeE – PIB 2002–2004), 965 jednostek modułowych dla 21 obszarów zawodowych
(Bank Światowy 1993–1997). Innowacyjne kształcenie modułowe opiera się na nowych jednostkach dydaktycznych, nowej organizacji i technologii kształcenia.
Spójny system edukacji tworzą: klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
kierunki studiów, podstawa programowa – standard edukacyjny, programy kształcenia
i standard egzaminu uznawalności kwalifikacji zawodowych. Na rysunkach 2 i 3
przedstawiamy odpowiednio strukturę modułowego programu nauczania oraz pakietu
edukacyjnego (poradnik dla ucznia i poradnik dla nauczyciela).
Jest to, zatem wielki eksperyment pedagogiczny, upowszechniający w polskiej
edukacji zawodowej nowoczesne treści i technologie kształcenia modułowego. Poradniki dla ucznia i nauczyciela w wersji elektronicznej mogą być wykorzystane
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Wprowadzenie
I
Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie
1. Opis pracy w zawodzie
zadania zawodowe
umiejętności zawodowe
2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
wykaz modułów i jednostek modułowych
mapa dydaktyczna
Plany nauczania

II

Cele kształcenia
Wykaz jednostek modułowych
Schemat układu jednostek modułowych
Literatura

Moduły
kształcenia
w zawodzie

Jednostka
modułowa

Jednostka
modułowa

Jednostka
modułowa

Szczegółowe cele kształcenia
III
Materiał nauczania
Ćwiczenia
Środki dydaktyczne
Wskazania metodyczne do
realizacji programu jednostki
Propozycje metod sprawdzania
i oceny osiągnięć edukacyjnych
ucznia

Rys. 2 Struktura modułowego programu nauczania

PORADNIK DLA UCZNIA

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

1. Wprowadzenie

1. Wprowadzenie

2. Wymagania wstępne

2. Wymagania wstępne

3. Cele kształcenia (szczegółowe)

3. Cele kształcenia (szczegółowe)

4. Materiał nauczania
– informacje niezbędne do
realizacji zaplanowanych
w jednostce modułowej
szczegółowych celów
kształcenia, obejmujące:
pojęcia, prawa, symbole,
definicje, schematy, opisy
i rysunki
– Pytania sprawdzające
– Ćwiczenia: tematy, sposób
wykonania, wyposażenie
stanowiska pracy
– Sprawdzian postępów

4. Przykładowe scenariusze zajęć

5. Sprawdzian osiągnięć – test
– instrukcja dla ucznia
– zestaw zadań testowych
6. Literatura

5. Ćwiczenia – opisy zawierające:
– wskazówki do realizacji
– zalecane metody nauczania
i uczenia się
– środki dydaktyczne
6. Ewaluacja osiągnięć ucznia
(testy osiągnięć szkolnych):
– plan testu w formie
tabelarycznej
– punktacja zadań
– propozycje norm wymagań
– instrukcja dla nauczyciela
– karta odpowiedzi
– zestaw zadań testowych
(w teście pisemnym 20-30
zadań wielokrotnego wyboru,
natomiast w teście
praktycznym zadanie typu
“próba pracy” zaopatrzone
w kryteria oceny oraz
schemat punktowania

7. Literatura

Rys. 3 Struktura pakietu edukacyjnego

w technologii e-learningowej. Powszechność stosowania takich e-poradników związana jest również z niskim kosztem ich wytwarzania. Od roku 2008 trwa intensywne
wdrażanie kształcenia modułowego – na różnych stadiach w ponad tysiącu zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych.
Po raz pierwszy polska szkoła zawodowa dysponuje najnowocześniejszymi
w Europie standardami, innowacyjnymi modułowymi programami kształcenia i pakie-
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tami edukacyjnymi (poradnik dla ucznia i nauczyciela). Każdy nauczyciel i każdy
uczeń może korzystać z najbardziej aktualnych i nowoczesnych, elektronicznych poradników. To realne wyrównanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Te projekty uzyskały wyróżnienie w konkursie o nagrodę Europa 2010 Fundacji Adalberta Kitschego EVBB (European Association of Institutes for Vocational Training).

4. W mikroprzedsiębiorstwach
Główną grupą dyskryminowaną, marginalizowaną na rynku są mikroprzedsiębiorstwa, i ich pracownicy, głównie 40+. Jak wskazują dane statystyczne takich przedsiębiorstw jest w Polsce zarejestrowanych ok. 3,5 mln, pracuje w nich 3448 tys. właścicieli i pracowników, wytwarzają oni ok. 33% PKB (GUS, 2009). Jedną z podstawowych przyczyn dyskryminacji na rynku mikroprzedsiębiorstw jest ich mały potencjał, skala działalności oraz brak wiedzy i umiejętności informatycznych, słabe więzi,
niski kapitał społeczny.
Celem badań było wypracowanie modelu transferu wiedzy do mikroprzedsiębiorstw i rozwoju zasobów ludzkich dla zapewnienia ich trwałego i zrównoważonego
rozwoju.
W projekcie uczestniczyło ponad 400 mikroprzedsiębiorstw w Polsce z czterech
województw: mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego,
prowadzących działalność w branżach: odzieżowej, obuwniczej, fotograficznej, poligraficznej, drzewnej i wielobranżowej oraz łącznie 1170 przedsiębiorstw w naszych
partnerstwach europejskich.
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju realizujące projekt, którego Liderem był Instytut
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, skupiało 11 instytucji polskich Współpracowały z nami 2 partnerstwa ponadnarodowe TENKO i E.N.T.E.R.P.R.I.S.E. for
Europe w 6 krajach UE, łącznie 72 instytucje europejskie.
Pracownicy mikroprzedsiębiorstw charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem wykształcenia, przedsiębiorcami często stają się nie z wyboru a głównie z powodu bezrobocia. Deficyt wiedzy i umiejętności jest tym bardziej odczuwalny gdyż
pracują oni zwykle na wielu stanowiskach pracy, często w wielu zawodach.
Projekt wykazał wysoką efektywność przygotowania – szkolenia w technologiach informatycznych, opracowanie specjalnego narzędzia wortalu Internetowy Doradca Przedsiębiorcy i udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorstwom poprzez wyspecjalizowane bazy danych, e-learning i głównie szeroki zakresu e-doradztwa. Wypracowano i pilotażowo wdrożono wzorce samodzielnego korzystania z platform informacyjno-szkoleniowo-doradczych.
W ciągu roku udzielono ponad 300 e-porad, odnotowano na wortalu, iż około
20 000 razy korzystały z wortalu mikroprzedsiębiorstwa – beneficjenci projektu
i ponad 100 000 inni zainteresowani. Opracowane 193 artykuły branżowe zamieszczone na Wortalu, zorganizowano w formie e-learning 9 kursów (25 jednostek modułowych, 66 jednostek szkoleniowych) w których uczestniczyło ponad 260 uczestników.
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Rys 4. Schemat funkcjonalny transferu wiedzy
Źródło: Opracowanie własne – projekt IW Equal „Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost
konkurencyjności” (F0320)

Zweryfikowany model transferu wiedzy, analizy i rezultaty ewaluacji pozwala na
sformułowanie wniosków do wdrożenia w głównym i lokalnym nurtach polityki:
Konieczny jest rozwój kapitału społecznego i ludzkiego mikroprzedsiębiorców:
− mechanizmy zachęcania do edukacji, zatrudnienia, podejmowania działalności
gospodarczej,
− nowoczesne systemy zarządzania, wdrażania rozwiązań informatycznych,
rozwiązywania problemów kulturowych,
− budowa sieci współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami nauki.
− rozwój potencjału sieci współpracy, wsparcie samoorganizacji i sieci współpracy również wirtualnych,
− upowszechnianie „dobrych praktyk” w samoorganizacji mikroprzedsiębiorstw, mechanizmów i instrumentów wsparcia w lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich sieciach współpracy
− tworzenie klimatu przedsiębiorczości, poważne traktowanie mikroprzedsiębiorców,
− tworzenie lokalnej infrastruktury i usług wsparcia, doradztwa, inkubatory,
parki technologiczno-przemysłowe.

5. Edukacja zawodowa wobec technologii przyszłości
W ramach projektu PO IG „Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju” wygenerowano 74 priorytetowe technologie
w 5 obszarach tematycznych objętych projektem, które przyporządkowano do dwóch
16
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grup: technologie przyrostowe oraz technologie wyłaniające się. Pierwsza grupa technologii konstytuuje krótko- oraz średniookresową tematykę prac badawczych i rozwojowych instytucji naukowo-badawczych w Polsce i dotyczy 5-letniego okresu planowania, natomiast druga grupa technologii umożliwia opracowanie założeń długookresowej
strategii rozwoju działalności badawczej i obejmuje 10–15-letni okres prognozy.
Technologie przyrostowe i wyłaniające określono dla następujących obszarów:
• specjalizowana aparatura badawcza i testowa; • technologie mechatroniczne,
• zaawansowane technologie materiałowe i nanotechnologie, • technologie proekologiczne, • technologie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego (Mazuriekwicz,
2011).
W projekcie powstała baza danych zawierająca informacje o technologiach przyrostowych i wyłaniających się (http://www.foresight.itee.radom.pl/chartech/index.php).
Baza danych o tych technologiach stanowi uzupełnienie, uszczegółowienie oraz uaktualnienie wyników analiz prowadzonych w skali kraju, w szczególności w ramach
Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.
Innowacyjne technologie przemysłowe i ekologiczne mają również wpływ na
powstawanie nowych zawodów, które uczestniczą w tworzeniu tych technologii jak
również ich praktycznym wykorzystaniu na przyszłościowych stanowiskach pracy.
Rysunek 5 przestawia przykład takich zawodów dla obszaru nanotechnologia.

Rys. 5. Nowe zawody w obszarze nanotechnologii określone w projekcie Foresight ITeE-PIB
(Symela, 2011)

Głównymi produktami projektu Foresight w części dotyczącej kwalifikacji
i kompetencji za raporty badawcze:
• Diagnoza kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego specjalistów
zawansowanych technologii przemysłowych,
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•

Bilans kwalifikacji i kompetencji dla specjalistów zaawansowanych technologii
przemysłowych
• Zapotrzebowanie na nowe zawody, kwalifikacje i kompetencje specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych (patrz. rys. 3).
Ponadto opracowano scenariusze rozwoju technologicznego i komplementarne do nich
scenariusze rozwoju społecznego dotyczące zapotrzebowania na nowe kwalifikacje
i kompetencji w 5 obszarach:
− (I),specjalizowana aparatura badawcza i testowa
− (II),technologie mechatroniczne i systemy sterowania do wspomagania procesów
wytwarzania i eksploatacji
− (III),zaawansowane technologie materiałowe i nanotechnologie oraz systemy
techniczne wspomagające ich projektowanie i aplikacje
− (IV),technologie proekologiczne, racjonalizacja zużycia surowców i zasobów
oraz odnawialne źródła energii
− (V).technologie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego

6. Czym jest laboratorium innowacji
Laboratorium innowacji (i-Lab) jest inspirującym, innowacyjnym rozwiązaniem
zaprojektowanym, aby przenosić użytkowników z ich codziennego środowiska do
nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Stanowi wsparcie dla dowolnej pracy zespołowej obejmującej planowanie,
zarządzanie konfliktami, zmiany organizacyjne, mapowanie myśli, dochodzenie
do konsensusu, organizowanie konsultacji lub grup fokusowych, szkolenia i wiele
innych.
i-Laby znajdują zastosowanie również w działaniach szkoleniowych w Wielkiej
Brytanii, Finlandii, Niemczech. Kolejnym krokiem w upowszechnianiu idei laboratoriów innowacji był projekt pilotażowy Leonardo da Vinci Europejski program rozwoju kompetencji dla laboratoriów innowacji zrealizowany przy współudziale Ośrodka
Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE-PIB w Radomiu. Pozostali partnerzy to: University of Essen (UK), CamProf (UK), Executive Agency for Higher
Education and Research Funding (Rumunia), IDEC (Grecja), BCD (Turcja).
W ramach ponad dwuletniej współpracy utworzono między innymi pierwsze laboratoria innowacji w Polsce, Turcji i Rumunii.
Koncepcja i-Labu (rys. 6) zakłada współistnienie i wzajemne przenikanie się
trzech elementów:
Otoczenie stworzone jest w sposób zapewniający jego uczestnikom poczucie
wspólnej pracy w przeznaczonej do tego przestrzeni, która w żaden sposób nie przypomina ich typowego środowiska pracy. Sesje realizowane w i-Labie zakładają współpracę pomiędzy uczestnikami, wymagają wspólnej analizy problemu (co automatycznie
generuje reakcje zwrotne), zakładają element relaksu w trakcie trwania sesji. Każdy iLab sprawia wrażenie unikatowości. Charakteryzuje go zwykle nietypowy projekt
wystroju pomieszczenia oraz obecność wielorakich mediów wykorzystywanych
w pracy. Otoczenie laboratoriów odwołuje się często do motywów dziecięcych, kiedy
18
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to otwartość i kreatywność człowieka jest największa, nieobciążona doświadczeniem
życiowym, ani zawodowym.

Rys. 6. Koncepcja laboratorium innowacji
Źródło: Religa J., Kacprzak M.: Laboratorium innowacji – przewodnik dobrych praktyk, ITeE-PIB Radom, 2008, s.12

Technologia to odpowiednio skonstruowane oprogramowanie komputerowe, oparte o metodę i wspomagające proces burzy mózgów. W radomskim laboratorium innowacji zostało zaaplikowane autorskie oprogramowanie VBS-Virtual Brain Storm. Aplikacja służy rejestrowaniu i przetwarzaniu pomysłów zgłaszanych przez uczestników
sesji w sposób znacznie efektywniejszy niż drogą tradycyjną, ponieważ uczestnicy
zwolnieni są z konieczności oczekiwania na swoją kolej w wyrażaniu pomysłów. Użytkowanie oprogramowania odbywa się w całkowicie anonimowo, co pozwala na szczerość i pokonanie tradycyjnej hierarchii panującej w zespole. Ponadto, duża ilość jednocześnie generowanych pomysłów, trafia natychmiastowo do wszystkich uczestników.
Sesje mogą być przeprowadzane przy udziale bezpośrednim lub zdalnym (telekonferencje).
Moderowanie sesji jest zadaniem moderatorów, tzw. facilitatorów (z ang. facilitator). W trakcie realizacji sesji moderator wykorzystuje środowisko i-Labu, specjalistyczne oprogramowanie i różnorodne techniki wspomagające proces dydaktyczny,
stymuluje dynamikę grupy. Kompetencje moderatora stanowią najistotniejszy warunek osiągnięcia założonych celów sesji.

Podsumowanie
Doświadczenia 25 lat badań pracy, ustawicznej edukacji zawodowej, innowacyjnych wielopoziomowych systemów kształcenia zawodowego w oparciu o idee, organizacje i technologie kształcenia w wielkich projektach krajowych i europejskich upoważniają do postawienia tezy o dominującej roli edukacyjnej strategii rozwoju. To
edukacja jest głównym czynnikiem rozwoju osobowości, organizacji i społeczeństwa
i stałym komponentem przeciwdziałania kryzysom gospodarczym i społecznym. To
poprzez edukację następuje transfer innowacyjnych technologii. Najszersze i poEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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wszechnienie i tworzenie warunków transferu innowacyjnych technologii i budowy
gospodarki opartej na wiedzy. Z drugiej strony edukacja uwzględniająca nowe przemysłowe technologie (badania foresight) sprzyja ich rozwojowi a poprzez wcześniejsze przygotowanie pracowników może skutecznie przyspieszyć ich realne wdrożenie.
Na podstawie realnych wyników badań, analiz, rezultatów wielkich projektów
i eksperymentów pedagogicznych w formie indywidualnych przypadków przedstawiono wizje elastycznej ustawicznej edukacji zawodowej przyszłości opartą o symbiozie kształcenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego, elerningu i samokształcenia, głownie w procesie pracy oraz klasycznej edukacji szkolnej jednak z interaktywnymi technologiami informatycznymi często w wirtualnych laboratoriach jednak zawsze konkretną, mierzalną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społeczno-personalnymi.
Badania i realna ustawiczna edukacja zawodowa mają rozwijać się tylko w warunkach szerokiej międzynarodowej współpracy i konkurencji
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Pedagogika pracy wobec innowacyjnej gospodarki
Work pedagogy towards the innovative economy

Słowa kluczowe: model czynności poznawczych, standard kwalifikacji zawodowych,
krajowe ramy kwalifikacji zawodowych, podstawa programowa kształcenia w zawodzie.
Key words: cognitive activities` model, professional qualifications` standard, national
frameworks for professional qualifications, curricular base for the education in a profession.
Summary
The article presents the analysis of professional qualifications` standards, the proposal
of the national qualifications framework and curricular base for the education in a profession considering the possibility of shaping innovative attitudes with their use. The
cognitive activities` model has been taken as a theoretical base for designing the process
of acquiring professional qualifications.

Innowacyjna gospodarka wymaga innowacyjnych pracowników. Ten oczywisty
fakt ma istotne znaczenie dla współcześnie rozumianej pedagogiki pracy. Jest ona
bowiem subdyscypliną pedagogiczną, której przedmiotem badań są pedagogiczne
aspekty relacji: człowiek – wychowanie – praca. Patrząc z nieco innej perspektywy,
przedmiot jej badań dotyczy relacji: człowiek – obywatel – pracownik (Wiatrowski,
2005, s. 33).
Obszary badań pedagogiki pracy powiązane są z kolejnymi etapami edukacji i pracy
zawodowej. Prowadzą one od kształcenia przedzawodowego, poprzez kształcenie prozawodowe i zawodowe do doskonalenia zawodowego (Kwiatkowski, 2007, s. 15–16). Na
każdym z tych etapów podstawową rolę odgrywa gotowość do poznawania
i przekształcania rzeczywistości, którą można określić mianem postawy innowacyjnej.
Postawę innowacyjną można kształtować na czterech poziomach wyróżnionych
w modelu czynności poznawczych opisującym czynności ucznia – pracownika w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych. Zadaniem pedagogiki pracy jest w tej
sytuacji wskazanie innowacyjnych elementów działania teoretycznego i praktycznego
na poziomach (Kwiatkowski, 2001, s. 57–67):
– poznania zmysłowego (PZ),
– modeli wyobrażeniowych (MW),
– modeli symbolicznych (MS),
– struktur teoretycznych (ST).
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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Na drodze uogólniania (PZ-ST) innowacyjność może przejawiać się poprzez:
– postrzeganie zmysłowe (obserwację) przedmiotów, zjawisk i czynności motorycznych; kodowanie ich obrazów (PZ),
– tworzenie modeli wyobrażeniowych przedmiotów, zjawisk i czynności (MW),
– tworzenie modeli symbolicznych przedmiotów, zjawisk i czynności (MS),
– tworzenie praw, zasad, teorii naukowych, opisów matematycznych zjawisk ST).
Na drodze konkretyzacji (ST-PZ) o innowacyjności może świadczyć:
– tworzenie hipotez wykorzystania teorii w nowych sytuacjach (ST),
– tworzenie modeli symbolicznych działania praktycznego, czyli i planów czynności złożonych i prostych (MS),
– tworzenie modeli wyobrażeniowych czynności elementarnych (MW),
– działanie motoryczne (PZ).
W każdym z analizowanych przypadków innowacyjność jest związana z aktywnością poznawczą ucznia – pracownika i jego samodzielnością. Innymi słowy innowacyjność zależy od zaprojektowanych działań na wyróżnionych poziomach. Trudno
sobie wyobrazić innowacyjnego ucznia czy też pracownika, który w procesie kształcenia jest bierny – nie wymaga się od niego inwencji twórczej, samodzielnego rozwiązywania problemów.
Zarysowane jedynie podejście teoretyczne może być rozwinięte w metodycznym
ujęciu standardów kwalifikacji zawodowych, krajowych ram kwalifikacji oraz podstawy programowej kształcenia w zawodzie (opisy standardów kwalifikacji zawodowych, krajowych ram kwalifikacji i podstawy programowej kształcenia w zawodzie za: Kwiatkowski, 2010, s. 231–236).
Standardy Kwalifikacji Zawodowych są rodzajem norm wymagań rynkowych (Kwiatkowski, 2005, s. 7–15). Opracowuje się je na podstawie badań prowadzonych w przedsiębiorstwach. Prezentują zatem punkt widzenia pracodawców, czyli
osób kluczowych w procesie tworzenia miejsc pracy. Ich głos był przez lata marginalizowany – w gospodarce nakazowo-rozdzielczej o wszystkim decydowało wszechobecne państwo, również o ilościowym i jakościowym aspekcie kształcenia zawodowego. Standardy przełamują ten stan rzeczy przywracając pracodawcom należne im
miejsce. To oni wiedzą najlepiej, jakiego pracownika (absolwenta szkoły zawodowej)
poszukują, jakie kwalifikacje są niezbędne do wykonywania przypisanych określonej
technologii zadań zawodowych.
Warto przypomnieć, że strukturę standardu tworzą (Kwiatkowski, Symela, red.,
2001, s. 177–277):
– podstawy prawne wykonywania zawodu,
– syntetyczny opis zawodu,
– wykaz stanowisk pracy przyporządkowany do przyjętych poziomów kwalifikacji,
– lista zadań zawodowych,
– wykaz składowych kwalifikacji zawodowych,
– zbiory umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych przyporządkowane do pięciu poziomów kwalifikacji zawodowych oraz do czterech grup
kwalifikacji.
22
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Podstawy prawne dla zawodów występujących na rynku pracy określają ustawy
i rozporządzenia.
Syntetyczny opis zawodu wyróżnia w sposób ogólny rodzaje zadań, potencjalne
miejsca i rodzaje pracy.
Wykaz stanowisk pracy zawiera typowe stanowiska wraz z ich przyporządkowaniem do określonych poziomów kwalifikacji (w badaniach nad standardami uwzględniono pięć poziomów kwalifikacji).
Zadania zawodowe (najczęściej w liczbie kilkunastu) mają cechy zadań zintegrowanych wynikających z analizy procesu technologicznego (produkcja, usługi).
Składowe kwalifikacji są przypisywane do wyróżnionych zadań zawodowych.
Wykonanie każdego zadania wymaga na ogół opanowania kilku składowych (elementów) kwalifikacji.
Istota standardu kwalifikacji zawodowych polega na identyfikacji, dla każdego
zadania zawodowego, zbiorów umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych na
pięciu poziomach kwalifikacji (od prac prostych wykonywanych pod kierunkiem i pod
kontrolą przełożonego – poziom 1, do prac złożonych wykonywanych samodzielnie –
poziom 5) z podziałem na cztery grupy kwalifikacji: ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe dla zawodu i specjalistyczne (por. np. Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych – Technik elektronik, 2006).
Krajowe Ramy Kwalifikacji są swoistą odpowiedzią na ustanowione 23 kwietnia 2008r. przez Parlament Europejski i Radę Europejskie Ramy Kwalifikacji (Chmielecka, red., 2009, s. 13–21). Propozycja rodzimych ram została opracowana na ośmiu
poziomach efektów uczenia się. Przy formułowaniu opisów (deskryptorów) ogólnych
efektów wykorzystano wyniki badań nad standardami kwalifikacji zawodowych.
Dzięki temu projekt Krajowych Ram Kwalifikacji w odniesieniu do kształcenia
i szkolenia zawodowego uwzględnia również aspekty rynkowe. W pracach nad konkretnymi zapisami wyróżniono trzy kategorie służące do opisu poziomów: stopień
skomplikowania zadań zawodowych, stopień samodzielności podczas wykonywania
zadań zawodowych oraz stopień intelektualnej, emocjonalnej i moralnej gotowości do
podjęcia określonego rodzaju odpowiedzialności (tabela 1 – por. Kwiatkowski, Woźniak, 2009, s. 41–43).
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie w swym nowym kształcie jest
transformacją oczekiwań pracodawców, wyrażanych w standardach i w ramie kwalifikacji zawodowych, na wymagania ogólne i szczegółowe realizowane w szkołach zawodowych (Kwiatkowski, 2002, s. 7–11; Kwiatkowski, 2006, s. 38–60). Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie już w swojej strukturze nawiązuje do standardu kwalifikacji zawodowych (Podstawa programowa… , 2010). Wyróżnia bowiem, w wymaganiach ogólnych, kilka podstawowych zadań zawodowych sformułowanych w kategoriach umiejętności oraz oczekiwane przez pracodawców postawy absolwentów. W wymaganiach szczegółowych znajdujemy będące fundamentem zarówno
standardów, jak i ram kwalifikacje zawodowe (w liczbie ograniczonej do niezbędnego
minimum – wynikającej z analizy procesu pracy w rozpatrywanym zawodzie).
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Tabela 1. Propozycja deskryptorów poziomów efektów uczenia się w odniesieniu do kwalifikacji
zawodowych (The proposal of descriptors for the learning effects levels in relation to professional qualifications)
Poziom
kwalifikacji

Umiejętność* wykonywania zadań zawodowych o określonym
stopniu skomplikowania

1

Wykonuje powtarzające się proste
prace.

2

Wykonuje różne podobne do
siebie proste prace, charakteryzujące się niewielką zmiennością.

3

Wykonuje proste prace zmienne
oraz zadania zawodowe o przeciętnym stopniu trudności.
Rozwiązuje typowe problemy
w zakresie wykonywanych zadań
zawodowych.

4

Wykonuje złożone i trudne zadania zawodowe.
Rozwiązuje nietypowe, problemy
w zakresie wykonywanych zadań
zawodowych.

5

Wykonuje skomplikowane, bardzo
trudne zadania zawodowe.
Rozwiązuje nietypowe problemy z
uwzględnieniem uwarunkowań
wewnętrznych (technicznych,
organizacyjnych, społecznych).

24

Zdolność do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych
Wykonuje prace wyłącznie pod bezpośrednim kierunkiem
i kontrolą.
Wykonuje prace,
o pewnym stopniu
samodzielności, ale
pod kierunkiem
i kontrolą.

Wykonuje pracę
indywidualnie bez
bezpośredniego ukierunkowania i kontroli
i/lub
współdziała w ramach
małego zespołu, pod
ogólnym nadzorem.
Wykonuje indywidualnie pracę samodzielnie, bez bieżącego
ukierunkowania
i kontroli
i/lub
kieruje pracą małego
zespołu, albo ją nadzoruje.
Wykonuje indywidualnie pracę całkowicie
samodzielnie
i/lub
kieruje pracą zespołu
średniej wielkości,
albo ją nadzoruje.

Gotowość (intelektualna,
emocjonalna i moralna)
do podjęcia określonego
rodzaju odpowiedzialności
w pracy zawodowej
Nie może ponosić odpowiedzialności za wykonywane prace.**
Podejmuje w sposób
odpowiedzialny wykonywanie swoich zadań zawodowych,
w tym
niebezpieczne dla siebie
działania związane
z wykonywaniem tych
zadań.
Podejmuje w sposób odpowiedzialny wykonywanie
swoich zadań zawodowych,
w tym
niebezpieczne dla siebie
i dla innych osób działania
związane z wykonywaniem tych zadań.
Podejmuje w sposób odpowiedzialny działania
związane z samodzielnym
wykonywaniem zadań
zawodowych
i/lub
z kierowaniem małym
zespołem, albo nadzoruje
jego pracę.
Podejmuje w sposób odpowiedzialny działania związane z całkowicie samodzielnym wykonywaniem
zadań zawodowych
i/lub
z kierowaniem zespołem
średniej wielkości albo
nadzorowaniem jego pracy.
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7

8

Wykonuje skomplikowane, bardzo
trudne zadania zawodowe wymagające specjalistycznej wiedzy
i umiejętności
i/lub
planuje, wykonuje lub kieruje
wykonywaniem operacji, składających się z zespołów zadań zawodowych, o różnym stopniu trudności
oraz rozwiązuje nietypowe problemy z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych
(regulacje prawne, tradycja i obyczaje, polityka gospodarcza i/lub
społeczna, sytuacja na rynku pracy,
nastroje społeczne…itp).
Wykonuje skomplikowane, bardzo
trudne zadania zawodowe wymagające wysoko zawansowanej specjalistycznej wiedzy oraz związanych
z nią umiejętności
i/lub
planuje, wykonuje lub kieruje wykonywaniem operacji, składających
się z zespołów zadań zawodowych,
wymagających innowacyjnego i
twórczego podejścia
oraz
rozwiązuje nietypowe problemy
z pogranicza różnych dziedzin
działalności z uwzględnieniem
uwarunkowań wewnętrznych i
zewnętrznych, w tym międzynarodowych (regulacje prawne, tradycja
i obyczaje, polityka gospodarcza
i/lub społeczna, sytuacja na rynku
pracy, nastroje społeczne…itp).
Wykonuje skomplikowane, bardzo trudne zadania zawodowe
wymagające wysoko zawansowanej specjalistycznej wiedzy na
najwyższym poziomie światowym
oraz związanych z nią umiejętności
i/lub.
diagnozuje i projektuje przebieg
złożonych procesów zachodzących
w organizacjach.

Wykonuje indywidualnie specjalistyczną
pracę całkowicie
samodzielnie
i/lub
kieruje pracą dużego
zespołu działającego
w ramach organizacji,
albo ją nadzoruje.

Podejmuje w sposób odpowiedzialny działania
związane z całkowicie
samodzielnym wykonywaniem specjalistycznych
zadań zawodowych
i/lub
z kierowaniem dużym
zespołem działającym
w ramach organizacji, albo
nadzorowaniem jego pracy.

Wykonuje indywidualnie specjalistyczną
pracę wymagającą
wysoko zaawansowanej wiedzy i umiejętności całkowicie
samodzielnie
i/lub
kieruje pracą dużego
zespołu w warunkach
ryzyka i niepewności,
albo ją nadzoruje.

Podejmuje w sposób odpowiedzialny działania związane z całkowicie samodzielnym wykonywaniem
specjalistycznych zadań
zawodowych wymagających wysoko zaawansowanej wiedzy i umiejętności
i/lub
z kierowaniem dużym
zespołem w warunkach
ryzyka i niepewności, albo
nadzorowaniem jego pracy.

Wykonuje indywidualnie specjalistyczną
pracę wymagającą
wysoko zaawansowanej wiedzy i umiejętności na najwyższym
światowym poziomie
całkowicie samodzielnie
i/lub
kieruje pracą dużych
organizacji w warunkach ryzyka i niepewności, albo ją nadzoruje.

Podejmuje w sposób odpowiedzialny działania związane z całkowicie samodzielnym wykonywaniem specjalistycznych zadań zawodowych wymagających wysoko
zaawansowanej wiedzy i
umiejętności na najwyższym
światowym poziomie
i/lub
z kierowaniem dużymi
organizacjami w warunkach
ryzyka i niepewności, albo
nadzorowaniem ich pracy.

* Umiejętność wykonywania zadań zawodowych o określonym stopniu skomplikowania jest traktowana
jako podstawowy efekt uczenia się. Umiejętności towarzyszy odpowiednia wiedza zawodowa, której
w tym miejscu nie opisujemy.
** Ten zapis będzie przedmiotem dalszej dyskusji w gronie ekspertów.
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W rezultacie podstawa programowa kształcenia w zawodzie jest dokumentem akcentującym znaczenie efektów uczenia się – analogicznie jak to ma miejsce w Krajowych Ramach Kwalifikacji i będących ich podstawą Standardach Kwalifikacji Zawodowych. W ten sposób proces kształcenia zawodowego jest ukierunkowany na samodzielne zdobywanie przez ucznia wymaganych umiejętności wraz z odpowiadającymi
im wiadomościami (wiedzą) oraz na kształtowanie postaw umożliwiających efektywne ich wykorzystywanie w działalności zawodowej.
Przedstawione w syntetycznym zarysie komponenty wyznaczające przyszłość
kształcenia zawodowego w Polsce nie są z pewnością jedynymi czynnikami natury
jakościowej (Kwiatkiewicz, 2010). Stanowią jednak podstawę myślenia o perspektywach tego newralgicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru edukacji.
Łączą podejście rynkowe (standardy, ramy) ze szkolnym procesem kształcenia (podstawa programowa), integrują teorię i praktykę wokół rzeczywistych problemów występujących w pracy zawodowej.
Kolejnym krokiem natury integracyjnej z pewnością będzie przygotowanie założeń metodycznych mających na celu odpowiedź na pytanie w jaki sposób (w ujęciu
wariantowym) można osiągnąć założone efekty uczenia się. Proponuję w tym zakresie
wykorzystanie omówionego wyżej modelu czynności poznawczych – ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji celów związanych z innowacyjnością (cele tego rodzaju
występują w przedstawionej propozycji deskryptorów począwszy od poziomu 4).
Koncepcja metodyczna, o której mowa, polega na określeniu relacji między celem –
efektem uczenia się zapisanym w krajowych ramach kwalifikacji i w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a także z oczekiwaniami pracodawców wyrażonymi w standardach kwalifikacji zawodowych a przebiegiem działalności ucznia – pracownika na poziomach: PZ, MW, MS i ST.
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Przyszłość kształcenia inżynierów
The future of engineers` education
Słowa kluczowe: kształcenie inżynierów, foresight, reforma szkolnictwa wyższego,
Krajowe Ramy Kwalifikacji.
Key words: engineers` education, foresight, reform of higher education, National
Qualifications Framework.
Summary
The challenges met by the higher education nowadays consider also the education at the
technical directions. The reform of higher education, progressing population decline,
turbulence in the financial markets, situation at the labour market – all these cause that
the high schools educating engineers face the necessity of redefining their development
strategies. The article undertakes this issue in the context of internal and external
changes met by the institutions educating engineers.

Wprowadzenie
Wyzwania przed którymi stoi dzisiejsza edukacja wyższa, nie omijają także kształcenia na kierunkach technicznych. Reforma systemu szkolnictwa wyższego, postępujący niż demograficzny, zawirowania na rynkach finansowanych, sytuacja na rynku pracy
– wszystko to sprawia, że szkoły wyższe kształcące inżynierów stają przed koniecznością zdefiniowania na nowo własnych strategii rozwojowych. Stoimy przed sytuacją,
w której z jednej strony kształcenie na kierunkach technicznych musi sprostać wyzwaEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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niom charakterystycznym dla wszystkich kierunków studiów, z drugiej strony pojawiają
się uwarunkowania charakterystyczne jedynie dla kształcenia na kierunkach ścisłych.
Niewątpliwą inspiracją dla tej refleksji stał się projekt foresightu regionalnego dla
szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, którego
celem jest próba refleksji nad dostosowaniem kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy
przyszłości. To jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce stworzony przez
szkoły wyższe, a jednocześnie zajmujący się perspektywami rozwoju tego środowiska, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie.

Foresight regionalny „Akademickie Mazowsze 2030”
Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” realizowany jest przez konsorcjum naukowe złożone z sześciu szkół wyższych specjalizujących się w różnych dziedzinach
wiedzy: nauki inżynieryjno-techniczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, społeczne,
humanistyczne.
W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca
projektu); Akademia Leona Koźmińskiego; Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest od maja 2009 roku, planowany
termin zakończenia to maj 2012. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Projekt realizowany jest z wykorzystaniem metod foresight obejmujących m.in.
analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian polskiej gospodarki w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy do 2030 roku. Realizacja projektu zakłada przygotowanie
trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.
W zakresie szkolnictwa wyższego projekt zakłada:
• określenie strategicznych dziedzin kształcenia na potrzeby gospodarki opartej
na wiedzy w czterech obszarach nauki: technika, nauki społeczne, biologia, nauki
humanistyczne;
• określenie modelu ewolucji i działania szkół wyższych różnych typów w kierunku organizacji kształcącej efektywnie na potrzeby gospodarki;
• identyfikacje uwarunkowań społecznych i gospodarczych niezbędnych do
skutecznego wdrożenia projektu w życie;
• wytypowanie kluczowych ścieżek postępowania ułatwiających współpracę
między szkołami wyższymi i sferą gospodarczą w fazie wdrożenia;
• określenie ścieżek skutecznego wdrażania projektu poprzez budowę powiązań
miedzy szkolnictwem podstawowym i średnim a szkolnictwem wyższym w regionie.
W zakresie gospodarczego i społecznego rozwoju regionu projekt zakłada:
• dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy;
• wzrost zasobu kadr nowoczesnej gospodarki związanych ze strategicznymi
kierunkami kształcenia;
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• ukierunkowanie preferencyjnej polityki samorządu dla działań w zakresie
kształcenia;
• wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających na Mazowszu w oparciu o innowacje poprzez zapewnienie właściwych zasobów kadrowych.
Podmioty realizujące projekt zakładają, że potencjał szkolnictwa wyższego na Mazowszu sprawi, iż osiągnięte rezultaty w części będą mogły mieć charakter ogólnopolski i będą możliwe do wykorzystania przez uczelnie zlokalizowane w innych ośrodkach akademickich w kraju.
Wyniki uzyskane w ramach projektu poddane będą szerokim konsultacjom społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych, władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży.

Przyszłość kształcenia na kierunkach technicznych
Zasadniczym wyzwaniem, przed którym stanie edukacja na kierunkach technicznych będzie próba sprostania problemom związanym z kilkudziesięcioprocentowym
spadkiem liczebności populacji w wieku 18-24 lat – przykładowo na Mazowszu spadek ten do roku 2030 wyniesie 12% na studiach I stopnia i 31% na studiach II stopnia1. Bezpośrednią konsekwencją tego spadku – zakładając zachowanie aktualnego
modelu finansowania uczelni - będzie prawdopodobny odpływ młodzieży z uczelni
niepublicznych do uczelni publicznych kosztem obniżenia poziomu kształcenia w tych
ostatnich2. Spadek średniego poziomu kandydatów na studia dotknie też niewątpliwie
uczelnie o profilu technicznym. Możliwa zmiana modelu finansowania, w tym wprowadzenie powszechnej odpłatności na studia, mimo przychylnych opinii ekspertów
środowiskowych wydaje się mieć zbyt małe przyzwolenie społeczne. Z kolei wprowadzane stopniowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany projakościowe w systemie kształcenia w perspektywie najbliższych kilku lat stanowić będą
jedynie kilka procent całości finansowanie budżetowego sektora. Biorąc pod uwagę
już obecne problemy kandydatów na studia np. z zajęciami z matematyki i fizyki
(przykładowo w Politechnice Warszawskiej około 90% studentów pierwszego roku
studiów pierwszego stopnia korzysta z różnych form zajęć wyrównawczych) w praktyce rozwiązania mogą pójść w dwóch kierunkach. W pierwszym przypadku przy
zachowaniu obecnego procentowego udziału liczby absolwentów w stosunku do osób
rozpoczynających studia konsekwencją będzie dalszy spadek średniego poziomu
kształcenia. Kierunek drugi, wspierający utrzymanie aktualnego poziomu nauczania
skutkować będzie ograniczeniem liczby absolwentów.
Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym3 znacznie rozszerzyła autonomię szkół wyższych w zakresie kształtowania oferty dydaktycznej. Możliwość
swobodnego tworzenia kierunków, kształtowania programów studiów i ich nazywa1

I.E. Kotowska (red), Prognozowanie liczby studiujących w szkołach województwa mazowieckiego
2010-2030. Raport z badania. Projekt Foresight „Akademickie Mazowsze 2030.
2
Tamże.
3
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).
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nia, z jednej strony dają szansę uatrakcyjnienia ofert dydaktycznej i dostosowania jej
do potrzeb rynku, z drugiej strony stwarzają pokusę działań marketingowych polegających na tworzeniu ładnych opakowań dla programów studiów, w praktyce niezwiązanych z kierunkami technicznymi, a wykorzystujących jedynie aktualną koniunkturę
związaną z potencjalnie większymi możliwościami zatrudnienia absolwentów tychże
kierunków. Przykład studiów zamawianych realizowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie
zdarzało się, że o dofinansowaniu decydowało dobre napisanie wniosku a nie rzeczywisty potencjał danej uczelni pokazuje, że zagrożenie takie jest jak najbardziej realne.
Niekorzystne z punktu widzenia uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach
technicznych wydają się też proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmiany we współczynniku kosztochłonności. Propozycje resortu zmierzają
w kierunku zmniejszenia różnic we współczynniku kosztochłonności pomiędzy kierunkami technicznymi a humanistycznymi, czy społecznymi. Racjonalizacja wydatków w sektorze nie powinna się odbywać kosztem zmniejszenia finansowania na kierunkach technicznych, gdzie tylko dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne zapewniają odpowiedni poziom nauczania. Dzieje się to w sytuacji, w której właśnie
koszty kształcenia na kierunkach technicznych w dużej mierze decydują o tym, że
dominującą formą kształcenia w tym obszarze jest kształcenie na uczelniach publicznych. Pojawiające się mniej lub bardziej udane pierwsze próby wejścia uczelni niepublicznych na ten rynek dotyczą zasadniczo tych kierunków gdzie koszty kształcenia
nie są znacząco wyższe niż na kierunkach społecznych, czy humanistycznych a chłonność rynku na absolwentów jest stosunkowo duża (np. informatyka).
Konieczność racjonalizowania przepływów finansowych środków pochodzących
z dotacji budżetowej na kształcenie w praktyce odbije się negatywnie na ofercie studiów niestacjonarnych. Tegoroczny raport Najwyższej Izby Kontroli uznaje za patologię możliwość finansowego wspierania studiów niestacjonarnych ze środków pochodzących z dotacji budżetowej. W takiej sytuacji konieczność wyraźnego wydzielenia
dotacji dydaktycznej i powiązania jej wyłącznie ze studiami stacjonarnymi spowoduje
dalsze zmarginalizowanie kształcenia na kierunkach technicznych w trybie niestacjonarnym (abstrahuje tutaj od dyskusji nad tym, czy w ogóle ma sens kształcenie inżynierów na studiach niestacjonarnych).
Dynamiczny rozwój rynku edukacyjnego na poziomie szkół wyższych, który dokonał się w ciągu ostatnich dwudziestu lat w niewielkim tylko stopniu dotyczył
kształcenia na kierunkach technicznych. Wynika to ze wspomnianego wcześniej faktu
zdecydowanie większej kosztochłonności kształcenia na kierunkach technicznych.
W tym przypadku mamy do czynienia z wyraźną dysfunkcją rynku i reforma systemu
szkolnictwa wyższego powinna ten fakt uwzględniać. Kształcenie na kierunkach technicznych (podobna sytuacja występuje także na kierunkach uniwersyteckich takich jak
fizyka, chemia, czy biologia) wymaga nieco innego podejścia, niż w stosunku do tych
kierunków kształcenia, które doznały daleko posuniętego „urynkowienia” w ciągu
ostatnich dwóch dekad.
W najbliższej przyszłości na pewno powinno nastąpić zróżnicowanie oferty dydaktycznej w zakresie nauk technicznych na tę nastawioną zdecydowanie na kształce30
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nie praktyczne, oraz na ofertę umożliwiającą uzyskanie dobrych podstaw do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia i kontynuacji kariery naukowej.
W tej sytuacji trudne do utrzymania będzie zachowanie jednorodności studiów
inżynierskich. Z jednej strony niewątpliwie rozwijać się będzie oferta dydaktyczna
oparta na bazie kierunków istniejących w dzisiejszych Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Oparcie tej oferty na pogłębieniu praktycznego jej wymiaru i powiązanie z aktualnymi potrzebami regionalnego rynku pracy powinno sprawić, że
absolwenci tego typu studiów stanowić będą trzon kadry technicznej na poziomie
poszczególnych regionów.
Także w uczelniach o charakterze politechnicznym nastąpi prawdopodobnie
większe zróżnicowanie profili funkcjonowania poszczególnych wydziałów. Niektóre
z nich zapewne rozszerzać będą tę część oferty dydaktycznej, która zapewnia większe
powiązanie z praktyką gospodarczą – głównie na studiach I stopnia. W przypadku
wydziałów dysponujących większym potencjałem naukowym, niewątpliwą pokusą
stanie się podążenie ścieżką wytyczaną przez projekt ministerialnych KNOW-ów.
Rozwój takich jednostek nastąpi w oparciu o badania naukowe i intensyfikację kształcenia na studiach III stopnia. Podstawą funkcjonowania takich podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni stanie się zdecydowanie szersze niż dotychczas włączenie studentów studiów II i III stopnia w proces prowadzenia badań naukowych. Aby
tego typu podmioty mogły odnieść sukces konieczne jest tworzenie dla nich odpowiednio wyposażonego zaplecza laboratoryjnego. Zarówno w przypadku jednostek
pierwszego, jak i drugiego typu nieodzowne staje się zdecydowanie większe niż dotychczas połączenie aktywności dydaktycznej z praktyką gospodarczą, m.in. poprzez
staże, praktyki ale także poprzez prace licencjackie, magisterskie, czy doktorskie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami i rozwiązujące konkretne problemy.
Najwięcej niewiadomych niesie za sobą możliwość rozwoju uczelni niepublicznych o charakterze technicznym. Jak już wcześniej wspomniałem w przypadku kierunków technicznych, rozwój ten nastąpił jedynie w przypadku kierunków związanych z informatyką. Niestety wysokie koszty kształcenia i przede wszystkim utworzenia zaplecza dydaktycznego na odpowiednim poziomie sprawiają, że w dającej się
przewidzieć przyszłości, w tym obszarze nie zajdą daleko idące zmiany.
W sferze działań praktycznych związanych z wejściem w życie Krajowych Ram
Kwalifikacji głównym celem powinien być przegląd programów kształcenia pod kątem zwiększenia zakresu umiejętności praktycznych nabywanych przez studentów
w trakcie kształcenia zwłaszcza na studiach pierwszego stopnia.
Zmiany systemowe w sektorze wpłyną także zapewne na sam sposób funkcjonowania uczelni wyższych i ich przekształcenia. W przypadku uczelni oferujących
kształcenie na kierunkach humanistycznych wydaje się, że zmiany wymusi sam rynek,
doprowadzając do znacznego zmniejszenia liczby uczelni niepublicznych oraz miejsc
na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych. W przypadku uczelni oferujących kształcenie na kierunkach technicznych, może istnieć silna pokusa zachowania
obecnego status quo bez konieczności wprowadzania zmian systemowych w samym
funkcjonowaniu uczelni. Brak konkurencji ze strony uczelni niepublicznych, oraz
aktualny boom na kierunki techniczne, w konsekwencji niesie zagrożenie, że zmiany
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sposobu funkcjonowania uczelni technicznych nie nastąpią tak szybko, abyśmy mogli
w Polsce doczekać się pojawienia się uczelni technicznych pełniących funkcje uniwersytetu badawczego, dobrze wypadającego w rankingach międzynarodowych.

Podsumowanie
W warunkach niżu demograficznego oraz konieczności ciągłego doskonalenia
zawodowego wymuszanej przez ciągle zmieniającą się rzeczywistość (w przypadku
nauk technicznych, jest to szczególnie odczuwalne) jedną z szans uczelni kształcących
na kierunkach technicznych staje się większe zaangażowanie, w różne formy kształcenia ustawicznego. Obserwacja zachowań na tym rynku wyraźnie wskazuje, że w
ostatnim czasie nastąpił tutaj znaczny spadek zainteresowania typowymi studiami
podyplomowymi dającymi wiedzę ukierunkowaną, ale jednak na dość ogólnym poziomie na rzecz wzrostu zainteresowania krótkimi formami doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty) dającymi konkretną, praktyczną wiedzę oraz certyfikaty lub zaświadczenia wymagane przez pracodawców.
Kształcenie na kierunkach technicznych przeżywa obecnie prawdziwy renesans.
Rzeczywiste potrzeby gospodarki sprawiają, że obecnie stoimy zarówno przed wyzwaniem jak i szansą jaką jest konieczność dynamicznego rozwoju kierunków technicznych. Najbliższa przyszłość pokaże, czy udało nam się tę szansę umiejętnie wykorzystać.

Bibliografia
1. Kotowska I. E. (red), Prognozowanie liczby studiujących w szkołach województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania. Projekt Foresight regionalny „Akademickie Mazowsze 2030.
2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).
3. Matusiak K., Kuciński J., Gryzik A. (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP.
4. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, (2006) Kierunki zwiększania
innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013.
5. Raport Polska 2030, Wyzwania rozwojowe, (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa, www.polska2030.pl
6. New Skills for New Jobs, Anticipating and matching labour market and skills needs, Brussels, 16.12.2008, SEC(2008) 3058.
7. Skill needs in Europe, Focus on 2020: Cedefop Panorama series; European Communities,
Luxembour 2008; dostęp online: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5191_en.pdf
Mariusz WIELEC
Politechnika Warszawska
e-mail: m.wielec@ca.pw.edu.pl

32

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2011

Janusz MOOS
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Innowacje edukacyjne w łódzkich szkołach
zawodowych
Educational innovations in Lodz Technical Schools

Słowa kluczowe: model czynności poznawczych, standard kwalifikacji zawodowych,
krajowe ramy kwalifikacji zawodowych, podstawa programowa kształcenia w zawodzie.
Key words: innovation, constructivism, self-learning, vocational qualification, vocational task, mechatronisation of technichnological process.
Summary
This article discusses the processes of generating educational innovations within the
framework of The Teacher’s Team of the Pedagogical Progress working in Lodz and
within the framework of other innovative, methodical and assignment teams organized
by and conducted in Lodz Centre of Teachers Training and Vocational Education. It
emphasizes in the first place these innovations which are connected with the modeling
of the processes of learning in technical schools according to the assumptions of constructivism in education and to the processes of attaining by learners qualifications important for the employment market.

Innowacje pedagogiczne w łódzkich szkołach zawodowych omówię przez pryzmat działalności Nauczycielskiego Zespołu Postępu Pedagogicznego, powołanego
przez metodyków kształcenia zawodowego. Pracę tego Zespołu koordynowałem od
początku jego powstania.
Organizacja i określenie głównych kierunków działań Nauczycielskiego Zespołu
Postępu Pedagogicznego wymagały sformułowania pewnych założeń oraz określenie
zakresu informacyjnego niektórych pojęć. Przyjęto za Wincentym Okoniem, że: postęp pedagogiczny to proces pozytywnych przemian w dziedzinie wychowania
i oświaty, w toku którego ludzie, jak i instytucje oświatowo-wychowawcze przechodzą od niższych do coraz wyższych stadiów rozwoju; innowacje pedagogiczne to
zmiany struktury systemu pedagogicznego, jego całości lub niektórych jego składników w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym; nowatorstwo pedagogiczne to działalność twórcza nauczycieli i wychowawców, której celem jest
wprowadzenie zmian do systemu wychowania i kształcenia.
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Z powyższych ujęć definicyjnych wynika, że postęp pedagogiczny należy traktować jako proces uzależniony od innowacji pedagogicznych i działalności twórczej
nauczycieli – czyli nowatorstwa pedagogicznego.
Innowacja pedagogiczna może być zaprezentowana zarówno w opracowanym
programie zmian, jak również w konkretnym działaniu. Nowatorstwo pedagogiczne
należy natomiast raczej łączyć z działaniem (działalność twórcza nauczycieli), a postęp pedagogiczny traktować jako proces ukierunkowany na wynik (proces efektywnego działania). Taka interpretacja pojęć pozwala je uhierarchizować w następującym
układzie:
innowacja pedagogiczna → nowatorstwo pedagogiczne → postęp pedagogiczny
Twórcza działalność nauczyciela (nowatorstwo) wynika z twórczej postawy wobec pracy pedagogicznej. Przyjęto, że podstawową cechą tej postawy jest produktywność, czyli umiejętność samodzielnego wytwarzania pomysłów rozwiązania problemów pedagogicznych oraz innowacyjność, czyli opracowywanie i stosowanie innowacji pedagogicznych oryginalnych – nowych, bądź już sprawdzonych przez innych
nauczycieli, ale nie stosowanych powszechnie (innowacje nieoryginalne). Oprócz
wymienionych cech twórczej postawy wobec pracy pedagogicznej można jeszcze
uwzględnić inne cechy – na przykład naukowość, instrumentalność.
Wdrażanie innowacji pedagogicznych do praktyki szkoły zawodowej jest specyficznym procesem informacyjno-decyzyjnym, organizacyjnym i konkretyzacyjnym.
Specyfika tego procesu jest z kolei nierozerwalnie z przemianami w treści i w strukturze kształcenia zawodowego w wyniku: pojawienia się nowych, zintelektualizowanych czynności o charakterze sterowniczym; zwiększających się wymagań dotyczących niezawodności pracy, odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i moralnospołecznej; przetwarzania czynności prostych na złożone zadania z jednoczesnym
zmniejszeniem konwencjonalnych czynności manualno-motorycznych.
Lawinowy przyrost informacji technicznych, bardzo częste zmiany w technologiach oraz sygnalizowane wyżej nowe cechy ludzkiej pracy w nowoczesnych zakładach wskazują na konieczność zapewnienia uczniowi odpowiedniej wiedzy ogólnozawodowej i możliwie przystosowanej do przyszłych specjalizacji oraz wyrobienie
takiego układu umiejętności kognitywnych i praktycznych, który może być transferowany w nowych warunkach pracy zawodowej.
Z powyższych skrótowych rozważań wynika, że pojawienie się złożonych zadań
zawodowych jako zorganizowanych całości (scalenie czynności prostych), zwiększenie niezawodności pracy człowieka, zwłaszcza w zakresie funkcji intelektualnych,
szczególnie znaczenie procesów ustosunkowywania się (emocjonalnych, motywacyjnych) oraz inne przyczyny wynikające ze znaczącego rozwoju współczesnej techniki –
wyznaczają główne kierunki zmian innowacyjnych w strukturze systemu kształcenia
zawodowego, jego całości lub niektórych jego składników.
Uczniowie, którzy aktualnie uczestniczą w szkolnym procesie dydaktycznymwychowawczym będą aktywni w nowych układach zawodowych, tworzonych przez
nieznane aktualnie kwalifikacje, inne technologie, nowe wyposażenie techniczne stanowisk pracy – nowe maszyny, urządzenia i narzędzia.
34

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2011

Powoduje to potrzebę stosowania takich technik pracy dydaktycznej, które umożliwiają zdobywanie wiedzy przez uczniów nie tylko na poziomie konkretno-obrazowopraktycznym, ale również na poziomie struktur pojęciowych i uogólnień – umożliwiającym konkretyzowanie wiedzy ogólnej w nowych sytuacjach praktycznych (również
w takich, z którymi aktualni uczniowie spotkają się w przyszłej pracy zawodowej).
Głównie kierunki zmian innowacyjnych powinny więc dotyczyć zarówno systemu dydaktyczno-wychowawczego kształcenia (na przykład modelowanie i wdrażanie
kształcenia w zawodach szerokoprofilowych), jak również lokalnych systemów dydaktyczno-wychowawczych rozwijanych w poszczególnych szkołach zawodowych
oraz wszystkich elementów tego systemu.
Zmiany innowacyjne można rozpatrywać zarówno w obszarze programowania
dydaktycznego, działalności realizacyjnej nauczycieli (kierowanie procesem uczenia
się), jak również w obszarze działalności ewaluacyjnej – weryfikacyjnej, której wyniki
oddziaływują na wszystkie czynniki manipulowane pedagogicznie (pośrednio i bezpośrednio znajdujące się w gestii nauczyciela).
Sygnalizowany wyżej specyficzny charakter procesów innowacyjnych w szkolnictwie zawodowym wskazuje na potrzebę uwzględniania w tych procesach różnych
celowych zmian, które cechują się rzeczywistym wdrażaniem do praktyki zawodowej
nowych idei wynikających z treści rewolucji naukowo-technicznej.
Do głównych kierunków pracy NZPP w pierwszym okresie jego działalności należały działania innowacyjne zakwalifikowane do następujących obszarów:
1. Operacjonalizacja celów kształcenia i dobór oraz strukturyzacja treści kształcenia.
2. Opracowywanie dokumentacji programowej z uwzględnieniem metodycznej
obudowy programów kształcenia, a w tym programów specjalizacji zawodowej.
3. Prace innowacyjne nauczycieli szkół zawodowych ukierunkowane na kształtowanie wartościowych postaw badawczych, wynalazczych, uczuciowych i operacyjnych
uczniów oraz takich komponentów tych postaw, jak: poznawczego, emocjonalnooceniającego i nastawionego na działanie, które można zakwalifikować do następujących grup tematycznych:
 doskonalenie dokumentacji programowej poprzez weryfikację operacyjnych
celów kształcenia, treści kształcenia a przede wszystkim poprawności struktury treści
kolejnych bloków tematycznych (modułowych);
 programowanie i organizowanie procesu uczenia się według zasad dydaktyki
różnicowej poprzez stosowanie takich form organizacyjnych pracy uczniów, które
umożliwiają intensywne i wydajne uczenie się uczniów należących do „szybkich”,
„średnich” i „powolnych” (kryterium przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności);
 wdrażanie uczniów szkoły zawodowej do zespołowego rozwiązywania problemów;
 semiprogramowanie i organizowanie procesu kształcenia poprzez wprowadzanie różnych strategii o charakterze instrumentalnym i kierunkowym, które wyrażane są
przemiennym stosowaniem różnych metod z dominacją metod projektowych. Innowacyjność działań dydaktycznych nauczyciela wspierającego samodzielne uczenia polega
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na stosowaniu takich metod, jak: zespołowego produkowania pomysłów (brainstorming), inscenizacji, przypadków, sytuacyjnej, dyskusji granicznej (panel), gier i innych
metod, które pozwalają pełnić rolę tutora – coacha, mentora, facylitatora.
W kolejnym etapie działalności prace Nauczycielskiego Zespołu Postępu Pedagogicznego były zorientowane na rozwiązania następujących problemów:
1. Analizowanie efektów kształcenia w szkołach zawodowych województwa
łódzkiego (badaniami objęto wszystkie szkoły zawodowe).
2. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych województwa łódzkiego.
3. Czynności pedagogiczne nauczycieli i czynności zarządcze dyrektora ukierunkowane na rozwój organizacyjny szkoły.
4. Pomiar jakości pracy szkoły, a tym: dostrzeganie problemów, wytwarzanie
pomysłów rozwiązań problemów, ustalanie programu ZMIANY – projekcja rozwoju
szkolnego systemu kształcenia, organizacja warsztatów i zajęć treningowych dla nauczycieli, ustalenie technik monitorowania procesu dokonywanych zmian.
5. Modelowanie procesu rozwoju organizacyjnego szkoły i modelowanie systemu kształcenia zawodowego (model idealny, eksperyment myślowy, eksperyment
rzeczywisty, urealnianie modelu).
6. Sterowanie czynnościami poznawczymi uczniów na różnych poziomach (poziom poznania zmysłowego i czynności praktycznych – manipulacyjnych, poziom
modeli wyobrażeniowych, poziom modeli symbolicznych, poziom struktur teoretycznych).
7. Planowanie czynności uczniów ukierunkowanych na wytwarzanie pomysłów rozwiązań problemów i metod weryfikacji tych pomysłów.
8. Opracowywanie modeli zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod synektycznych.
9. Wdrożenie do praktyki dydaktycznej postępowania ucznia według określonych operacji logicznych, prowadzących do rozwiązania problemu na drodze eliminowania sprzeczności technologicznych stwierdzonych w idealnym rozwiązaniu zadania technicznego (uczenie podstaw innowatyki).
10. Organizowanie publicznych obron uczniowskich i nauczycielskich projektów wynalazczych.
11. Kierowanie działalnością innowacyjną „Prace modelowo-konstrukcyjne
uczniów szkół zawodowych”.
Szczególnie ważnym elementem działalności NZPP w ostatnich latach jest doskonalenie umiejętności tworzenia przez nauczycieli kształcenia zawodowego własnych
systemów metodycznych oraz organizacja i prowadzenie Akademii Młodych Twórców.
Dla potrzeb organizowania przez nauczyciela własnego systemu metodycznego
bardzo ważne jest doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia zawodowego i ich modyfikowania. Na odnotowanie zasługuje prowadzony w Nauczycielskim Zespole Postępu Pedagogicznego grupowy trening twórczości powiązany z seminarium umyślnej twórczości, które mają za zadanie przyswojenie wiedzy dotyczącej pedagogiki twórczości i zjawiska twórczości, a w szczególności dotyczącej przebiegu aktu twórczego, technik umyślnego wywoływania twórczości i procedur heurystycznych. Niektóre z zajęć seminaryjnych ukierunkowane są na przyjmowanie za36
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chowań twórczych, które umożliwiają ukształtowanie takich umiejętności nauczyciela, jak: doprowadzenie do twórczego funkcjonowania uczniów i grup; przełamywanie
bariery psychologicznej wyrażającej się brakiem wiary w możliwości twórczego rozwiązywania problemów; przekonywania uczniów, iż człowiek może trenować siebie,
dzięki czemu dokonuje się dzieł twórczych, między innymi, wynalazków; zwiększenie
poziomu motywacji uczniów do samodzielnego wytwarzania pomysłów rozwiązań
problemów poprzez stosowanie w procesie kształcenia zawodowego strategii stymulujących inwencję myślową i działaniową uczniów.
Treści wielu zajęć seminaryjnych dotyczą stosowania w lekcyjnym i pozalekcyjnym procesie kształcenia brainstormingu jako klasycznej postaci metody odroczonego
wartościowania w myśleniu zespołowym i w pracy indywidualnej. Szczegółowo
omawiane są zasady formułowania problemu oraz stadia analityczne, operacyjne
i syntetyczne procesu rozwiązywania problemu, a także praca zespołów synektycznych, w których tworzy się klimat nieskrępowanego wypowiadania skojarzeń i myśli
i preferuje się zabawę dydaktyczną. W ramach działalności NZPP zorganizowano
AKADEMIĘ MŁODYCH TWÓRCÓW skupiającą uczniów uzdolnionych kierunkowo, którzy biorą udział w grupowym treningu twórczości – traktowanym jako system
przedsięwzięć realizowanych w grupach i poprzez grupy i ukierunkowanych na podwyższenie twórczego potencjału grupy i jej członków. Uczniowie – członkowie Akademii Młodych Twórców są autorami publikowanych podręczników „J2ME. Java dla
urządzeń mobilnych”, „J2ME. Praktyczne projekty” i twórcami wielu rozwiązań prezentowanych podczas organizowanych przez AMT konferencji oraz w ramach krajowych i międzynarodowych spotkań (np. Forum „Doceń talent w każdym swoim
uczniu – budowanie szkolnego Systemu Wspierania Talentów”). Na odnotowanie
zasługuje efektywna współpraca Akademii z firmą Microsoft w ramach projektu
„Partnerstwo dla przyszłości”. Podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego
w czerwcu każdego roku szkolnego członkowie AMT otrzymują certyfikaty potwierdzające wysoki poziom nowych kwalifikacji osiągniętych w trybie pozaformalnym
mierzony, między innymi, jakością wytworzonego produktu.
Istotne w pracach nad kształtowaniem postaw innowacyjnych uczniów szkół zawodowych są również inne działania, między innymi, tzw. prace modelowokonstrukcyjne, które stanowią już w wielu szkołach jeden z elementów działalności
praktyczno-zawodowej uczniów. Są to prace wykonywane, pod kierunkiem nauczycieli, przez uczniów danej szkoły. W klasie pierwszej – to pierwsze próby wykonywania prostych urządzeń, w klasie drugiej – rozwiązywanie konkretnych problemów na
podstawie znanych zasad, w klasie trzeciej – konstruowanie umysłowe i przedmiotowo-manipulacyjne, nowe rozwiązanie, nowe zestawienie elementów i zbliżenie do
poziomu wykonania zadania typu „wynaleźć”, „skonstruować”.
Interesujące są również publiczne prezentacje poziomu umiejętności praktycznych uczniów kształtowane podczas zajęć w szkole, Łódzkim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego lub w warsztatach szkoleniowych zakładów
pracy (na przykład pokazy zawodowe pn. „Mistrz i jego uczeń”) oraz prace nad
kształtowaniem postaw wynalazczych (rozwiązywanie przez uczniów problemów na
drodze wynalazczej i optymalnego planu działania). Ukoronowaniem prac nad wcieEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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laniem uczących się w role wynalazców są organizowane giełdy pomysłów oraz publiczne obrony projektów.
Wśród innowacji edukacyjnych wytworzonych i implementowanych do praktyki
edukacyjnej w ostatnich latach należą, między innymi:
1. Organizacja procesów uczenia się poprzez wykonywanie zadań zawodowych
(uczenie się w systemie modułowym), prowadzenie 30 nauczycielskich zespołów
metodycznych, przygotowujących programy kształcenia modułowego i pakiety edukacyjne, utworzenie zespołów pilotażowo wdrażających model uczenia się w JEDNOSTKACH MODUŁOWYCH do praktyki wielu szkół zawodowych.
2. Tworzenie instrumentarium dydaktycznego dla potrzeb edukacji prozawodowej, osiągania kwalifikacji ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych
dla zawodu i specjalistycznych (model standardów kwalifikacji zawodowych) oraz
modelowania procesów uczenia się w wymiarze zawodów szerokoprofilowych (łączenie ponad 100 materiałów dydaktycznych).
3. Organizacja działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, które
prowadzi badawcze i analityczne dotyczące potrzeb kadrowych pracodawców, odpowiadające na pytania „jakich absolwentów poszukuje rynek pracy?”, „jakie kwalifikacje są najważniejsze dla pracodawców?”. Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
znakomicie powiązało działalność szkół, ośrodków edukacyjnych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w tym Ośrodka Doradztwa Zawodowego z otoczeniem edukacyjnym. Jest to unikatowa jednostka działająca
na rzecz edukacji, która wspiera procesy dostosowania edukacji do ciągle zmieniających się warunków i umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy. Obserwatorium będzie miało istotny wpływ na poprawę jakości kształcenia, a tym samym
zmniejszenie niedopasowań struktury kwalifikacyjno-zawodowej strony podażowej
i popytowej rynku pracy, a więc na zmniejszenie nierównowagi na lokalnym
i regionalnym rynku pracy.
4. Planowanie i zorganizowanie Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, którego działalność wynika z założeń przemian w edukacji i mechatronizacji
techniki.
Aktualnie dokonywane zmiany w edukacji zawodowej znakomicie korespondują
z istotą edukacji mechatronicznej – edukacji interdyscyplinarnej dotyczącej analizy,
syntezy i realizacji zintegrowanych urządzeń mechaniczno-elektronicznych (systemów mechatronicznych) służących do zmieniania stanu materiału i energii (technika
mechatroniczna zorientowana jest przede wszystkim na metodę, inaczej niż to ma
miejsce w technikach klasycznych-mechanicznej, elektrycznej czyli elektronicznejzorientowanych przede wszystkim)1. Te zmiany „edukacyjne” wynikają przede
wszystkim z idei Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji, zaleceń Parlamentu Europejskiego, a także potrzeb rynku pracy. Szczególnie ważne dla tych ZMIAN są treści dokumentów dotyczące strategii organizacji procesów uczenia się przez całe życie
oraz ustanowienia głównych celów polityki na rzecz uczenia się przez całe życie,
między innymi: promowanie innowacyjności i kreatywności, ułatwianie transferu
1

M. Gawrysiak, Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego, Białystok 2003, s. 19
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osiągniętych kwalifikacji i osiąganie nowych kwalifikacji, w tym ich aktualizacji2.
Istotę ZMIAN najlepiej sygnalizuje stwierdzenie, iż „w centrum zainteresowania polityki edukacyjnej na rzecz uczenia się przez całe życie stawiana jest osoba UCZĄCA
SIĘ, a nie instytucja lub system edukacyjny”)3.
Te stwierdzenia stanowią bazę informacyjną do podjętych prac nad praktycznym
stosowaniem założeń konstruktywizmu w procesach uczenia się, w tym: samodzielne
pobieranie przez uczącego się informacji dla potrzeb rozwiązywania zadań – problemów; wytwarzanie wiedzy przez uczących się w wyniku wykonywania przez nauczyciela czynności sterowniczych, a w szczególności czynności wynikających z pełnionych ról tutora, facylitatora – mentora, coacha, doradcy, trenera; uczenie się pracy
w grupie, w tym grupowego rozwiązywania zadań zawodowych.
Skrótowo charakteryzowany paradygmat „konstruktywistyczny” znakomicie ukazuje prowadzoną edukację mechatroniczną jako proces uczenia się w grupie poprzez
rozwiązywanie zadań, a w szczególności ukazuje tę edukację jako egzemplifikację
wyżej sygnalizowanych ZMIAN w edukacji.
Wszystkie zajęcia edukacyjne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej zakwalifikowano do następujących grup tematycznych: układy sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego, układy sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego, układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowego, układy sterowania ze
sterownikami PLC, urządzenia i systemy mechatroniczne, programowanie i wizualizacja procesów przemysłowych, układy automatycznej regulacji, podstawy robotyki,
programowanie i symulacja pracy robotów, projektowanie form wtryskowych
i obsługa wtryskarek, elektroniczne i elektryczne układy pojazdów samochodów, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie. Są one prowadzone
w trybie formalnym i pozaformalnym dla uczących się w szkołach, prowadzących
kształcenie w zawodach mechatronicznych i dla uczących się w szkołach prowadzących kształcenie w innych zawodach technicznych (specjalizacja zawodowa w zakresie wybranych obszarów mechatroniki), do osób podejmujących pracę zawodową lub
pracujących (osiągnięcie nowej kwalifikacji zawodowej lub doskonalenie osiągniętej
wcześniej kwalifikacji zawodowej) dla członków Akademii Młodych Twórców, skupiającej młodzież uzdolnioną technicznie.
W Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej zorganizowano 10 laboratoriów wyposażonych w stacje techniczno-dydaktyczne odwzorowujące najnowsze
technologie, również dopiero wprowadzane do przemysłu. W laboratoriach urządzeń
mechatronicznych funkcjonuje zautomatyzowana linia produkcyjna serii FMS 500
wyposażona w stanowiska współpracujące poprzez wspólny moduł transmisyjny. Dodatkowo linia wyposażona jest w obrabiarki sterowane numerycznie firmy EMCO
i robot Mitsubishi. W laboratorium robotyki funkcjonują stacje technicznodydaktyczne z robotami 6-osiowymi i 4-osiowymi, a w laboratoriach obrabiarek sterowanych numerycznie (6 obrabiarek) stanowiska dydaktyczne wyposażone w symu2

m.in. zalecenia Parlamentu Europejskiego z 23.04.2008 w sprawie ustanowienia Europejskich Ram
Kwalifikacji i strategii uczenia się przez całe życie
3
S. Sławiński, Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji, podstawowe informacje, Warszawa 2009, s. 4
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011

39

latory procesu toczenia i frezowania, specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM,
zintegrowany system do uczenia się programowania i obsługi obrabiarek CNC w zakresie toczenia i frezowania z możliwością symulacji 3D i modułem TopCAM, pionowe centrum obróbcze CNC, stacje techniczno-dydaktyczne z tokarką i frezarką
EMCO, sterowanymi systemami Sinumeric 84OD oraz Fanuc 21 (z dodatkową osią
C). Laboratoria diagnostyki samochodowej zawierają stacje techniczno-dydaktyczne
do badania podzespołów elektromaszynowych współczesnych pojazdów, badania
właściwości wielopunktowych układów wtryskowych, diagnozowania stanu technicznego współczesnych pojazdów i in. Laboratorium przetwórstwa tworzyw sztucznych
wyposażono w stację techniczno-dydaktyczną zawierającą wtryskarkę firmy Battenfeld z najnowocześniejszym układem komputerowego sterowania procesem wtrysku
tworzywa sztucznego i specjalistycznym oprogramowaniem do kompleksowego projektowania form wtryskowych. Z wyżej wymienionymi laboratoriami współpracuje
laboratorium kształcenia na odległość z platformą e-larningową i edytorami kursów.
Pragnę w niniejszym artykule zasygnalizować, iż w ramach działalności różnych
zespołów innowacyjnych (zadaniowych, metodycznych, organizacyjnych) wytworzono wiele innych rozwiązań innowacyjnych, które są aktualnie wdrażane do praktyki
edukacyjnej, Należą do nich:
 modelowanie procesu kształcenia zdalnego,
 stosowanie metody projektów, w tym webquestów w procesie osiągania kwalifikacji,
 doskonalenie modelu współdziałania szkoły z pracodawcami, w tym organizacja FORUM PRACODAWCÓW i konkursów „INNOWACYJNY PRACODAWCA”, „FIRMA PRZYJAZNA EDUKACJI”,
 kształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia się w wyniku pełnienia
przez nauczycieli ról tutorskich,
 modelowanie systemu doradztwa zawodowego,
 prowadzenie długodystansowego projektu „LIDER W EDUAKCJI” dotyczącego liderów szkolnych kół jakości, liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli, liderów poradnictwa zawodowego, Akademii Liderów Kariery w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, liderów procesu wdrażania technologii informacyjnych do praktyki edukacyjnej,
liderów procesów wdrażania do praktyki edukacyjnej modelu kształcenia zadaniowego-modułowego i modelu kwalifikacji zawodowych, Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych, Akademii Dyrektora Innowacyjnego, liderów edukacji mechatronicznej,
 organizacja w każdym roku szkolnym projektu „LIDER ZARZĄDZANIA
PROCESEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”,
 organizacja systemu certyfikacji liderów-kreatorów ZMIANY i corocznych
PODSUMOWAŃ RUCHU INNOWACYJNEGO (między innymi certyfikaty i godła
„NAUCZYCIEL NOWATOR „AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH”, „TALENT UCZNIOWSKI”).
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Innowacyjność pracowników
Innovativeness of employees
Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, kreatywność, potencjał, innowacyjność, kształcenie
ustawiczne.
Key words: human resources, creativity, potential, innovativeness, continuing education.
Sumary
The article presents the results from the comparative analysis of human resources innovativeness and creating new knowledge in selected sectors of manufacturing at medium
and high level according to the methodology developed within the Strategic Programme
Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy being carried out in 2010-2014 by the Institute for Sustainable Technologies – National
Research Institute in Radom. The analysis presents the position of the selected area considering 5 indicators (staff training in the area of innovative activity, investments in
training versus investments in R&D, percentage of researchers in the total number of
employees, level of the use of new knowledge, ability to gain external financial resources in thousands zlotys per 1 employee in the area of R&D). The results from works
enabled to indicate strong and weaknesses of the selected area of human resources and
creating new knowledge.

Wprowadzenie
Najważniejszym elementem wzrostu innowacyjności gospodarki są siły napędowe innowacji, w tym jakość zasobów ludzkich, a zwłaszcza poziom wykształcenia
pracujących, nasycenie (udział) zatrudnieniowych w działalności B+R w relacji do
pracujących, poziom zaangażowania przedsiębiorstw w edukację ustawiczną. Zasób
kapitału ludzkiego z jednej strony traktowany jest jako czynnik tworzenia technologii,
z drugiej zaś jako źródło pozyskujące, stosujące i rozpowszechniające nową wiedzę.
Innowacyjność na poziomie jednostkowym (pracowników) jest określana przez
kompetencję innowacyjną, która określa właściwości jednostki, warunkujące jej postawę
w procesie zmiany. Kompetencja innowacyjna jest silnie skorelowana z plastycznością
innowacyjną (skłonność, łatwość, zdolność do poddawania się procesom innowacyjnym) i umiejętnością uczenia się – im wyższa jest kompetencja innowacyjna, tym lepsze
przystosowanie wykazuje jednostka w zakresie uczenia się i tym wyższą plastycznością
się charakteryzuje. Wiedza i umiejętności zdobywane w procesie uczenia się wspomagają wprowadzanie zmian w organizacji, te zaś wyzwalają kolejne potrzeby1.
1

K.B. Matusiak: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 75.
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Na pozycję przedsiębiorstw, branż na rynku krajowym i międzynarodowym
wpływ ma jakość kapitału intelektualnego, którym dysponuje każde przedsiębiorstwo.
Indeks Gospodarki Wiedzy (KEI) wynoszący 7,41 (2009)2 pokazuje niską pozycję
Polski (37 miejsce) w efektywnym wykorzystywaniu wiedzy. Mimo dużych zmian,
które osiągnęliśmy w ostatnich latach, ciągle nie są one wystarczające dla zwiększania
efektywności gospodarki przy danych zasobach wiedzy. Dlatego ważnym jest, aby
przedsiębiorstwa, w swoim własnym interesie, a zatem i całej gospodarki, wprowadzały systemy zarządzania wiedzą i stale je usprawniały dostosowując do nowych
potrzeb i możliwości. Ten czynnik innowacyjności wydaje się być kluczowy3 z perspektywy przyszłych potrzeb modernizacji gospodarki i jej oceny. Ma to istotne znaczenie dla efektywnej współpracy z otoczeniem, a także dla stanu wewnętrznych zasobów intelektualnych, szczególnie zasobów ludzkich – ich wiedzy, umiejętności,
kreatywności.
Świadomość kształtowania właściwych struktur kadrowych, ponoszenia nakładów
na ustawiczne doskonalenie zawodowe w dobie permanentnych zmian technologicznych, budowy kultury organizacyjnej, zmiany modelu zarządzania sprzyja tworzeniu
atmosfery dla innowacyjności wśród pracowników. Dzielenie się informacją i jej wykorzystanie staje się źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Ze względu na
szybki rozwój innowacyjności gospodarki światowej, potrzebne są w Polsce kadry
o wysokich kwalifikacjach, kreatywne, zajmujące się tworzeniem, rozwojem i zastosowaniem nowej wiedzy naukowo-technicznej. Kreatywność (proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań
z istniejącymi już ideami i koncepcjami) została uznana za czynnik generujący dobrobyt, zatrudnienie, zrównoważony rozwój, zmiany technologiczne, innowacyjność
i przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki4. W związku z tym
zwiększa się m.in. ze strony organów państwowych i podmiotów gospodarczych, instytucji edukacyjnych zapotrzebowanie na różnego rodzaju dane statystyczne opisujące
zjawisko kreatywności w obszarach nauki, techniki i innowacji (N+T+I).
W artykule przedstawiono analizę potencjału zasobów ludzkich wybranych działów produkcji przetwórstwa przemysłowego oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie jest znaczenie zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy w ocenie innowacyjności tych działów?
Przedstawiona diagnoza potencjału zasobów ludzkich jest wynikiem przeprowadzonych prac weryfikacyjnych w zadaniu pt. „Metodyka badania i oceny stanu uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji” Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, PO Innowacyjna Gospodarka.

2

3

4

Ranking „Knowledge Economy Index” i „Knowledge Index”, Bank Światowy, 2009, dostęp online:
http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp (wrzesień 2011)
M. Starczewska-Krzysztoszek: Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Kamerton Innowacyjności 2008, Warszawa 2008, s. 33, dostęp online: http://www.innowacyjnefirmy.pl/ (wrzesień 2011)
M. Żurek: Kreatywność przedmiotem badań statystycznych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
Journal of Continuing Education Nr 4, ITeE-PIB, Radom 2011 (w druku).
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Wskaźniki innowacyjności zasobów ludzkich, założenia metodologiczne
Liczne próby operacjonalizacji zagadnienia pomiaru efektywności zarządzania
wiedzą5, określania „jakości” zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy, kończą się
zazwyczaj na podawaniu co najwyżej uporządkowanych wytycznych, ukierunkowanych
wskazówek. Brak jednoznacznej i precyzyjnej definicji pojęcia pracownik wiedzy nie
przeszkadza w próbach szacowania liczby zatrudnionych w ramach tego pojęcia. „Wykorzystuje się w tym celu rozmaite klucze selekcji, takie jak: rodzaje specjalności, typy
zawodów, poziom kwalifikacji pozwalający na wykonywanie pracy opartej na wiedzy,
umiejętności przetwarzania wysoko i średnio złożonych informacji w wiedzę”6.
W chwili obecnej w Polsce brak dostępu do danych statystycznych uniemożliwia
analizy porównawcze działów przetwórstwa przemysłowego pod względem „jakości”
zasobów ludzkich dla innowacyjności. Prowadzona, przez GUS, statystyka zasobów
ludzkich dla nauki i techniki (Human Resources for Science and Technology – w skrócie
HRST7) uwzględnia poziom krajowy sfery działalności B+R i szkolnictwa wyższego.
Inne dane GUS8 umożliwiają analizę jakości zasobów pracy, jednak tylko na poziomie
skumulowanych sekcji produkcyjnych i usługowych. Nieznana jest liczba i struktura
specjalistów zatrudnionych w polskich działach przetwórstwa przemysłowego.
W przeprowadzonej analizie potencjału innowacyjnego zasobów ludzkich wykorzystano metodologię European Innovation Scoreboard wykorzystującą konstrukcję
syntetycznego wskaźnika innowacyjności9. Metodologia badania oparta jest na pomiarze czynników stymulujących wzrost poziomu innowacyjności oraz wskaźników pozwalających stwierdzić, jakie są efekty działań proinnowacyjnych. W metodyce wielowariantowej analizy porównawczej innowacyjności (WAP_innowa10) wytypowanych działów przetwórstwa przemysłowego oprócz zasobów ludzkich i kreowania
nowej wiedzy ujęto następujące kryteria: intensywność działalności B+R oraz intensywność innowacji poza działalnością B+R, a ponadto: zastosowanie technologii ICT,
finansowanie innowacji, nowoczesność zastosowanych technologii, produktywność
zasobów i energii.

5

W literaturze przedmiotu określa się zadania dla pracowników wiedzy (ang. knowledge officers), którymi oprócz tradycyjnie pojmowanych obowiązków w obrębie funkcji zarządzania są poszukiwanie
sposobów identyfikowania i pozyskiwania oraz gromadzenia, kapitalizowania oraz organizowania procesów użytkowania wiedzy. Patrz: Kroik J., Bechowska-Gebhart A.: Pracownicy wiedzy a kształtowanie efektywności zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W: Dydycz T. (red.): Mikroekonomiczne
aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, s. 124.
6
Ibidem., s. 127.
7
Oznacza ogół osób aktualnie zajmujących się lub potencjalnie mogących zająć się pracą związaną
z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej.
8
Popyt na pracę w 2010 r., GUS, Warszawa 2011 r.
9
Szczegółowy opis wykorzystanej metodologii znajduje się tutaj: Sitkowska R.: Ocena innowacyjności
subsektorów ICT w Polsce. W: Problemy Eksploatacji nr 2/2009, ITeE – PIB Radom 2009, s. 215–217
10
Metodykę przedstawiono w: Sitkowska R.: Wielowymiarowa ocena innowacyjności wybranych grup
producenckich. Problemy Eksploatacji 2011 (w druku). Wyniki prac pochodzą z Programu Strategicznego realizowanego w latach 2010–2014 w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu.
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Do analizy porównawczej zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy przyjęto
osiem wskaźników, z których w artykule uwzględniono:
1. Szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną,
2. Nakłady na szkolenia w relacji do nakładów B+R, w %,
3. Intensywność nowej wiedzy,
4. Udział badaczy (w % zatrudnionych),
5. Umiejętność pozyskania środków zewnętrznych (w tys. zł na 1 pracownika B+R).
W przeprowadzonej weryfikacji metodyki WAP_innova założono, że analizą objęte
będą cztery działy wysokiej i średniowysokiej techniki przetwórstwa przemysłowego
oraz jeden techniki średnioniskiej (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
200711). W grupie tej znalazły się następujące działy:
− PKD 20: Produkcja chemikaliów i wyrobów farmaceutycznych (poziom
techniki średniowysoki),
− PKD 25: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (średnioniski),
− PKD 26: Produkcja wyrobów elektronicznych i optycznych, komputerów
(wysoki),
− PKD 27: Produkcja urządzeń elektrycznych (średniowysoki),
− PKD 28: Produkcja maszyn i urządzeń (średniowysoki).
Pozycjonowanie analizowanych działów dokonano w odniesieniu do przetwórstwa
przemysłowego za pomocą wskaźników natężenia. Ranking cząstkowych wskaźników
innowacyjności i poziom innowacyjności działów ustalono zgodnie z przyjętą metodyką. Wyznaczono poziomy innowacyjności badanych działów nazwanych zgodnie
z przyjętą miarą oceny: mocny (poziom I najlepszy), średniomocny (poziom II), średniosłaby (poziom III) i słaby (poziom IV najsłabszy).

Analiza wskaźników zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy
Na jakość zasobów ludzkich a tym samym na innowacyjność wybranych działów
duży wpływ posiadają nakłady ponoszone na szkolenia, które przedstawiono w relacji
do nakładów na działalność innowacyjną i nakładów na działalność badawczorozwojową. Ponadprzeciętne (przetwórstwo przemysłowe=100%) nakłady na szkolenia związane z działalności innowacyjną (rys. 1) występowały w 2009 r. w przedsiębiorstwach produkcji urządzeń elektrycznych (wskaźnik natężenia wynosił 179,7%),
produkcji wyrobów elektronicznych i optycznych, komputerów (167,6%) oraz produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (126,0%).
Niższe nakłady od przeciętnej w przetwórstwie przemysłowym poniosły przedsiębiorstwa produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (wskaźnik natężenia – 98,7%),
produkcji maszyn i urządzeń (81,3%). Analizowane działy produkcji przemysłowej
wśród wszystkich działów przetwórstwa przemysłowego (24 działy) nie przywiązywały wagi do szkoleń, bowiem w odniesieniu do badanego wskaźnika uzyskały pozycję
11

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 251, poz.1885
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od 10-tej do 16-tej. Największe nakłady na szkolenia personelu poniosły przedsiębiorstwa produkujące odzież – wskaźnik natężenia wyniósł 756,0%.
Podstawowym źródłem wiedzy w procesach innowacyjnych jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R) związana z opracowywaniem nowych i ulepszonych produktów (innowacji produktowych) i procesów (innowacji procesowych) wykonanych
przez własne zaplecze rozwojowe (tzw. nakłady wewnętrzne) lub nabytych od innych
jednostek (tzw. nakłady zewnętrzne). Stopień zaangażowania w procesy szkolenia
analizowano również w odniesieniu do nakładów na działalność B+R. W przetwórstwie przemysłowym na szkolenia w 2009 r. przeznaczono 2,03% poniesionych nakładów na działalność B+R. Analizowane działy produkcji przemysłowej odznacza
duża rozpiętość natężenia nakładów na szkolenia personelu w odniesieniu do nakładów na działalność B+R (od 42,9% w produkcji maszyn i urządzeń do 154,1% w produkcji wyrobów metalowych), podczas gdy w przetwórstwie przemysłowym ta rozpiętość wynosiła od 0,5% do 1231,5%.
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Rys. 1. Wskaźniki natężenia nakładów na szkolenie personelu przedsiębiorstw związane z działalnością innowacyjną w działach
przetwórstwa
przemysłowego
w 2009 r. (przetwórstwo przemysłowe=100%)12

Rys. 2. Wskaźniki natężenia nakładów na szkolenie personelu związane z działalnością
badawczo-rozwojową w działach przetwórstwa przemysłowego w 2009 r.
(przetwórstwo przemysłowe=100%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (2006-2009)13

Wyższym od przeciętnego w przetwórstwie przemysłowym udziałem nakładów
na szkolenia w odniesieniu do nakładów B+R wyróżniały się produkcje: metalowych
wyrobów gotowych (wskaźnik natężenia wynosi 154,1%, pozycja 7), chemikaliów
i wyrobów chemicznych (139,7%, pozycja 9) oraz produkcja wyrobów elektronicz12

Dane statystyczne dla niektórych działów są niejawne i zostały oszacowane, dlatego też nie podaje się
o nich informacji konsekwentnie we wszystkich wskaźnikach. Opis dotyczy tylko przeciętnej dla przetwórstwa i pięciu wytypowanych działów, dla których dane były jawne.
Przetwórstwo przemysłowe = 100% – oznaczono kolorem czerwonym
13
Źródło powyższe odnosi się do następnych rysunków, jeśli nie podano inaczej.
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nych i optycznych (101,9%, pozycja 12). Pozostałe, z analizowanych, działy zajmowały 19 i 21 lokatę, tj. odpowiednio: produkcja urządzeń elektrycznych – 61,1%
i produkcja maszyn i urządzeń – 42,9% (rys. 2).
Kolejnym wskaźnikiem dotyczącym zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy
dla innowacyjności był wskaźnik – relacja procentowa liczby badaczy do zatrudnionych14. Jest to wskaźnik najlepiej opisujący jakość zasobów ludzkich dla innowacyjności. W przetwórstwie przemysłowym pracowało przeciętnie 3,9 badaczy na 1000 zatrudnionych. Najwyższy wskaźnik badanej relacji zanotowano w przedsiębiorstwach
produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych, blisko 54 badaczy na 1000 zatrudnionych, co odpowiada wskaźnikowi natężenia 1078,7% w odniesieniu do przetwórstwa przemysłowego. Najwyższą, spośród wytypowanych do badań działów, relacją badaczy do zatrudnionych, charakteryzowała się produkcja wyrobów elektronicznych i optycznych, która uzyskała 4 pozycję ze wskaźnikiem natężenia wynoszącym
404,9%. Analizowany wskaźnik był wyższy niż przeciętnie w przetwórstwie przemysłowym w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (odpowiednio: 6; 207,8%),
urządzeń elektrycznych (7; 187%) oraz maszyn i urządzeń (8; 167,3%), rys. 3. Najniższy udział badaczy, w wytypowanych działach, występował w produkcji metalowych
wyrobów gotowych, która zajęła 14 lokatę w przetwórstwie przemysłowym.
Intensywność nowej wiedzy określona relacją procentową nakładów na prace badawczo-rozwojowe i zakup nowej wiedzy ze źródeł zewnętrznych do produkcji sprzedanej, jest jednym z kryteriów zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw i ich
agregatów. W przetwórstwie przemysłowym wskaźnik intensywności tak mierzonej
nowej wiedzy wynosił tylko 0,37% wartości produkcji sprzedanej (rys. 4).
Najwyższe wartości intensywności nowej wiedzy uzyskały: produkcja maszyn
i urządzeń (pozycja 5, wskaźnik natężenia – 179,7%), oraz urządzeń elektrycznych
(odpowiednio: 6; 143,8%). Pozostałe analizowane działy osiągnęły wartości wskaźników natężenia na poziomie niższym od przeciętnej przetwórstwa przemysłowego
i uzyskały lokaty 9, 10 i 12-tą. Najwyższe wartości wskaźnika natężenia (712%)
i pierwsze miejsce w rankingu 24 działów przetwórstwa przemysłowego osiągnęła
produkcja substancji farmaceutycznych.

14

Badacze to: Pracownicy naukowo-badawczy, specjaliści zajmujący się pracą koncepcyjną i tworzeniem
nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także kierowaniem (zarządzaniem) projektami badawczymi, związanymi z realizacją tych zadań. Do pracowników naukowo-badawczych zalicza się
pracowników naukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych z wykształceniem wyższym
zatrudnionych w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach badawczo-rozwojowych, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz naukowo-technicznych z wykształceniem
wyższym zatrudnionych w szkołach wyższych, pracowników naukowych i innych z wykształceniem wyższym zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowej w innych jednostkach prowadzących prace
B+R, uczestników studiów doktoranckich prowadzących prace B+R. Kategoria „pracownicy naukowobadawczy” to polski odpowiednik występującej w podręczniku Frascati kategorii researches (w skrócie
RSE), zwanej także scientists and engineers. Nauka i technika w Polsce w 2009 r., GUS Wa–wa 2011. s. 36.
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Rys. 3. Natężenie wskaźnika udziału badaczy
w zatrudnionych w działach produkcji
przetwórstwa przemysłowego w 2009 r.
(przetwórstwo przemysłowe=100%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
Rocznik Przemysłu 2010
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Rys. 4. Wskaźnik natężenia intensywności nowej wiedzy w działach produkcji przetwórstwa przemysłowego w 2009 r.
(przetwórstwo przemysłowe=100%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (2006-2009)

Finansowanie innowacyjnych rozwiązań wymaga dużych nakładów finansowych,
które w większości działów przetwórstwa przemysłowego pochodzą z własnych środków. W niestabilnym otoczeniu przedsiębiorstwa nie podejmują ryzyka finansowania
przedsięwzięć innowacyjnych ze źródeł zewnętrznych, które jest konsekwencją dostępności tych środków we wczesnym etapie finansowania innowacji15 oraz umiejętności ich pozyskania. Dostęp do kapitału stanowi nadal nierozwiązany problem wielu
gospodarek16. Od umiejętności ich pozyskania i różnorodności źródeł często zależy
powodzenie przyszłych przedsięwzięć nowatorskich. Umiejętność tę określono wartością nakładów na działalność innowacyjną ze źródeł zewnętrznych, uzyskaną jako
różnicę pomiędzy nakładami na działalność innowacyjną a nakładami ze źródeł własnych, przypadającą na 1 pracownika sfery B+R17.
Z umiejętnością pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych wiążą się umiejętności opracowania analiz rynkowych, biznesplanu, studium wykonalności. Często
przedsiębiorcy będący jednocześnie autorami rozwiązań technicznych projektu wykazują brak zrozumienia komercyjnych zasad prowadzenia inwestycji, w prezentacjach
biznesowych wysuwając na plan pierwszy aspekty techniczne oraz potencjał rozwo-

15

O tym zagadnieniu pisze –P. Głodek, M. Gołębiowski: Finansowanie innowacji w małych i średnich
przedsiębiorstwach, t. II, STIM, Warszawa 2006, s. 14. oraz K.B. Matusiak: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 43.
16
W. Pełka: Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce;
http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3d2/artykul-Wpelka.pdf (październik 2011).
17
Zdobywanie środków ze źródeł zewnętrznych na innowacje przypisano pracownikom sfery B+R, ze
względu na to, że jest to grupa pracowników występująca o sfinansowanie pomysłów poprzez granty,
projekty rozwojowe, etc.
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jowy projektów w przedsiębiorstwach18. Przetwórstwo przemysłowe w 2009 roku
pozyskało przeciętnie na 1 pracownika sfery B+R środki ze źródeł zewnętrznych na
finansowanie innowacji o wartości 483,1 tys. zł. Najwyższe natężenie umiejętności
pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych w przetwórstwie przemysłowym zanotowano w przedsiębiorstwach wytwarzania i przetwarzania koksu i rafinacji ropy naftowej – 49119,1%, rys. 5.
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i rafinacja ropy naftowej
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Rys. 5. Natężenie wskaźnika umiejętności pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych (w %)
w działach produkcji przetwórstwa przemysłowego w 2009 r. (przetwórstwo przemysłowe=100%). Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Przemysłu 2010, Nauka i technika w 2009 r.

Z uwagi na duże różnice występujące w natężeniu badanego wskaźnika
w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego oraz niską umiejętność pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w wytypowanych działach, analizę
zaprezentowano w przedziale dynamiki tego wskaźnika od 0 do 700%. Wytypowane
do analizy działy uplasowały się od 8 do 19 lokaty i tylko produkcja metalowych wyrobów gotowych uzyskała wyższą od przeciętnej wartość wskaźnika natężenia
(118,7%). Bardzo niską umiejętnością pozyskania środków zewnętrznych charakteryzowały się produkcje: chemikaliów i wyrobów chemicznych (57,1%; 11 pozycja),
urządzeń elektrycznych (31%; 14 pozycja), maszyn i urządzeń (17,6%; 17 pozycja),
a także przedsiębiorstwa działu wyroby elektroniczne i optyczne (8,1%; 19 pozycja).
Generalnie większość działów przetwórstwa przemysłowego (tj. 15 z 24 działów),
w tym cztery badane działy zasadniczo posiadają problemy z pozyskiwaniem środków
ze źródeł zewnętrznych, których kwota pozyskania była znacznie poniżej 0,5 mln zł
w przeliczeniu na jednego pracownika B+R.

18

P. Głodek, M. Gołębiowski, Finansowanie innowacji…, op. cit., s. 41.
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Mocne i słabe strony zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy
badanego obszaru
Zróżnicowanie poziomu innowacyjności w zakresie ocenianego kryterium zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy wyznaczają mocne i słabe strony badanych
działów (tabela 1).
Z analizy wyników, mocnych i słabych stron poziomu innowacyjności w kryterium
dotyczącym zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy w wytypowanych działach
wynika, że cztery działy uzyskały II poziom innowacyjności. Były to produkcje:
PKD 26 – wyrobów elektronicznych i optycznych;
PKD 27 – urządzeń elektrycznych;
PKD 20 – chemikaliów i wyrobów chemicznych;
PKD 28 – maszyn i urządzeń.
Produkcja metalowych wyrobów gotowych (PKD 25) uzyskała średniosłabą pozycję
w ocenie innowacyjności.
Niskie nakłady przeznaczone na rozwój zasobów ludzkich, m.in. na prace naukowo-badawcze powodują ograniczenia w rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki,
a co za tym idzie zaniżają kondycję całej gospodarki państwowej. Czyż innowacyjne
rozwiązania w produkcji metalowych wyrobów gotowych np. wkrętów, śrub, nakrętek
(Prodcom 25.99), części wytwarzanych przez kształtowanie blach z metali nieżelaznych
(Prodcom 25.50.13.70), części ze stali wyciskane na zimno (Prodcom 25.50.11.53)19,
która to produkcja dedykowana jest pozostałym analizowanym działom przetwórstwa
przemysłowego, nie stanowi o innowacyjności tych działów i pozostałych sektorów
gospodarki? Czy pozostałe analizowane działy przetwórstwa przemysłowego pomimo
uzyskania II poziomu innowacyjności (agregatowy wskaźnik cząstkowy nie przekroczył
wartości 0,420) nie wymagają wsparcia? Dlatego rekomenduje się, aby wszystkie elementy (wskaźniki) uwzględnione w analizie wybranych działów przetwórstwa przemysłowego podlegały wsparciu finansowemu a menadżerowie przedsiębiorstw byli świadomi konieczności ponoszenia nakładów dla rozwoju zasobów ludzkich.
Wszystkie wytypowane do badań działy posiadały średniosłabe umiejętności
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie działalności innowacyjnej
(III poziom innowacyjności). Niskie umiejętności pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych dla innowacji są nie tylko barierą dla analizowanych działów, ale też
większości polskich przedsiębiorstw. Zagadnienia pozyskiwania kapitału dla rozwoju
badań, wdrożeń, nowej wiedzy i dywersyfikacja jego źródeł to zadanie ciągle aktualne
dla instytucji edukacyjnych, które swoją ofertą szkoleniową powinny kierować przede
wszystkim do tych działów, które znalazły się poniżej „czerwonej kreski” (przeciętnej
dla przetwórstwa przemysłowego). Poziom tego wskaźnika jest informacją dla decydentów o barierach w dostępie do środków unijnych (zawiłość procedur, biurokracja
oraz brak możliwości zabezpieczenia realizacji umowy).
19

„Wykaz Prodcom” – lista produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 3924/91. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Tekst mający znaczenie
dla EOG Dziennik Urzędowy L 224, 30/08/2011 P. 0001 – 0283
20
Agregatowy wskaźnik cząstkowy przyjmuje wartości liczbowe <0-1> , patrz tabela 1
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Na podstawie przeprowadzonych badań weryfikacyjnych metody WAPinnova ustalona została pozycja lidera w rozwoju zasobów ludzkich i kreowaniu nowej wiedzy
w przetwórstwie przemysłowym. Najwyższą lokatę zajęła produkcja podstawowych
substancji farmaceutycznych (PKD 21) osiągając cząstkowy wskaźnik syntetyczny na
poziomie 0,71.
Tabela 1. Mocne i słabe strony poziomu innowacyjności zasobów ludzkich ii kreowanie nowej wiedzy
na podstawie wartości poszczególnych wskaźników innowacyjności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań weryfikacyjnych

Podsumowanie
Przedstawione w artykule analizy dostarczają informacji na temat czynników
i wskaźników wzmacniających lub też powstrzymujących innowacyjność zasobów
ludzkich i kreowanie nowej wiedzy mających wpływ, w dalszej kolejności, na kształtowanie efektywności przedsiębiorstw oraz dyfuzji innowacji.
Zaprezentowane wyniki badań są przyczynkiem do dalszych badań i mogą być
wykorzystane (po powiązaniu ich z innymi statystykami) do oceny wykorzystania
i popytu na personel naukowo-techniczny (w kraju i poza jego granicami) dla przyszłej działalności badawczej i przemysłowej, planowania w sferze kształcenia i szkoleń, pomiaru dyfuzji wiedzy znajdującej swoje ucieleśnienie w zasobach ludzkich
w działalności naukowo-technicznej. Analizy tego typu mogą być pomocne do budowania rozwiązań legislacyjnych oraz instrumentów polityki badawczo-rozwojowej,
a także do zarządzania badaniami naukowymi. Mogą służyć porównaniom międzynarodowym innowacyjności zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy.
Dla pełniejszego obrazu innowacyjności zasobów ludzkich i kreowania nowej
wiedzy w przetwórstwie przemysłowym, ale i we wszystkich sektorach działalności
gospodarczej, wskazane byłoby uwzględnienie liczby i struktury specjalistów zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Niestety w chwili obecnej takie dane nie są
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dostępne. Potrzeba wzbogacenia miar „jakości” zasobów pracy w działach przetwórstwa przemysłowego skłania do rekomendacji, aby podstawę ustalenia pełnych informacji z tym zakresie, stanowiła koncepcja zgodna z prowadzonymi badaniami GUS
nad popytem na pracę. Wymaga ona zwiększenia i uszczegółowienia badań do grupy
średniej zawodów (zgodnie z nomenklaturą Klasyfikacji Zawodów i Specjalności)
z zakresu badań odnoszących się, co najmniej, do szczebla działów gospodarki
(w dotychczasowych badaniach GUS agreguje dane na poziomie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności).
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Menadżer innowacji w przedsiębiorstwie
Manager of the innovations in an enterprise

Słowa kluczowe: innowacje, transformacja wiedzy, rozwój zasobów ludzkich, luka
kompetencyjna, doskonalenie zawodowe, e-learning.
Key words: innovations, knowledge transfer, human resources development, competence gap, vocational training, e-learning.
Summary
The article presents the results of the research- implementation works executed by the
Work Pedagogy of Innovative Economy Centre (ITeE-PIB in Radom), in the frame of
one of the Strategic Programme tasks: HRD system – education and training of employees of innovative economy.
The authors characterized the developed and verified methodology of identification of
the competence gaps of employees. They present the results of the pilot research and the
new educational offer for the competences improvement in the field of implementation
of innovations.

Wprowadzenie
Dostęp do wiedzy i zasobów intelektualnych, a zwłaszcza ich absorpcja, staje się
kluczowym czynnikiem innowacyjności firm. Dynamiczny postęp wiedzy i technologii oraz wzrastająca konkurencja zmuszają nawet najmniejsze firmy do wprowadzania
innowacji, które stały się koniecznością i niezbędnym warunkiem przetrwania na rynku. To innowacyjny przedsiębiorca jest głównym aktorem systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Aby proces ten mógł przebiegać efektywnie konieczny
jest określony potencjał intelektualny przedsiębiorstwa, przejawiający się w kompetencjach pracowników uczestniczących w procesach innowacyjnych.
Potrzeba poszerzania i przystosowania umiejętności pracowników do potrzeb
rozwijającej się innowacyjnej gospodarki, wskazywana jest w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu1 między
innymi, jako warunek budowy gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, w tym
ludzkich.
1

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
Społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
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Co zatem decyduje o niskich notowaniach polskich przedsiębiorstw w różnych
rankingach dotyczących innowacyjności? Jakie są braki w kompetencjach kadr zarządzających, które utrudniają im podejmowanie działań proinnowacyjnych? Jakie inwestycje w zasoby ludzkie przyczynią się do zwiększenia skuteczności transferu innowacyjnych rozwiązań ze świata nauki do gospodarki?
Problemy te podjęto w zadaniu System Rozwoju Zasobów Ludzkich - Szkolenie
i Doskonalenie Pracowników Innowacyjnej Gospodarki realizowanym w Ośrodku
Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE-PIB w Radomiu (OPPIG) w ramach
programu strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki (PO Innowacyjna Gospodarka).

Trendy rozwoju kapitału ludzkiego jako uzasadnienie podjętych prac
Badania aktualnych przyszłych kierunków rozwoju kapitału ludzkiego w skali
kraju muszą uwzględniać miedzy innymi analizę wybranych wskaźników statystycznych pozwalających na dokonywanie międzynarodowych porównań stopnia rozwoju
polskiej gospodarki i zasobów ludzkich. Analiza konkurencyjności polskiej gospodarki, w oparciu o wskaźnik gospodarki opartej na wiedzy (Knowledge Economy Index KEI) oraz wskaźnik wiedzy (Knowledge Index - KI) wskazuje na niską pozycję innowacyjności polskiej gospodarki (KEI - 37 pozycja 2009) 2.
Z badań CEDEFOP3 wynika z kolei, że w perspektywie 20 lat należy się spodziewać wysokiego wskaźnika wolnych miejsc pracy, przy czym wskazywane są braki wśród pracowników o wysokich umiejętnościach i kwalifikacjach. Przewiduje się,
że do 2015 roku europejska gospodarka będzie potrzebowała około 15 mln profesjonalistów, do których zalicza się inżynierów, specjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz
ochrony zdrowia i około 19 mln techników (w tych samych dziedzinach).
Również działania Komisji Europejskiej mają na celu zwiększenie potencjału UE
w zakresie oceny i odpowiednio wczesnej identyfikacji przyszłych potrzeb rynku pracy, dla lepszego ich dostosowywania do charakteru nowo tworzonych miejsc pracy.
Grupa niezależnych ekspertów w swoim raporcie New Skills for New Jobs 4 podkreśla konieczność wzmocnienia kapitału ludzkiego i szans na rynku pracy poprzez ustawiczne rozwijanie kwalifikacji zawodowych. Raport zaleca wprowadzenie kształcenia
modułowego, co umożliwi większą elastyczność systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego. Konieczne jest też wzmocnienie powiązań pomiędzy systemem kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami. Wskazane jest zwiększenie elastyczności
form kształcenia zawodowego w tym poprzez promowanie rozwiązań
e-learningowych. W procesie kształcenia należy promować kulturę doskonalenia zawodowego, innowacyjności, otwarcia na zmiany i tolerancję. Więcej uwagi należy
2

Ranking „Knowledge Economy Index” i „Knowledge Index”, Bank Światowy, 2009, dostęp online:
http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp (wrzesień 2011).
3
Skill needs in Europe, Focus on 2020, Cedefop Panorama series; 160, European Communities,
Luxembourg 2008; dostęp online: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5191_en.pdf.
4
New Skills for New Jobs, Anticipating and matching labour market and skills needs, Brussels,
16.12.2008, SEC(2008) 3058.
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przykładać do kształcenia kompetencji, łączących w sobie umiejętności techniczne,
organizacyjne oraz interpersonalne.
Komitet Badań Naukowo-Technicznych (ciało doradcze Rady Unii Europejskiej
i Komisji Europejskiej) określił zalecenia dotyczące między innymi rozwoju specjalistycznych kursów i programów szkoleniowych oraz zapewnienie ich dostępności
w krajach UE. Określił on także podstawowy zakres kluczowych umiejętności, jakie
powinny być rozwijane u osób zajmujących się transferem innowacji. Znalazły się
wśród nich: negocjacje, umiejętności interpersonalne i współpraca sieciowa, marketing i sprzedaż, zarządzanie projektami i finansami, zarządzanie własnością intelektualną5.

Przyszłość kadr innowacyjnej gospodarki w Polsce
Analizy kierunków zmian zapotrzebowania rynku pracy na kwalifikacje pracowników prowadzone są również na poziomie kraju. Na konieczność rozwoju polskiego
kapitału ludzkiego, jako jednego z komponentów kapitału intelektualnego, zwracali
uwagę między innymi autorzy raportu przygotowanego pod kierownictwem
M. Boniego6. Jako przyczynę niekorzystnej pozycji Polski w rankingach międzynarodowych dotyczących poziomu kapitału intelektualnego, wskazywali między innymi
niski poziom zatrudnienia w sektorze produkcyjnym średniej i wysokiej technologii
oraz niski poziom umiejętności komputerowych wśród dorosłych mieszkańców naszego kraju.
Krajowi badacze tendencji zmian na rynku pracy wskazują na konieczność adaptacji i modernizacji systemów szkolenia zawodowego wynikającą z ewolucji technologii, zmian organizacyjnych oraz związanych z tymi zjawiskami przemianami w treściach pracy. Prognozują kompetencje, które stanowić będą w przyszłości o jakości
kadr, zarówno na poziomie zarządczym, jak i wykonawczym. Do kompetencji tych
zaliczane są np.: kreatywność i przedsiębiorczość, „przekwalifikowalność” i mobilność, komunikacja interpersonalna, praca w zespole, umiejętność funkcjonowania
w otoczeniu międzynarodowym, zarządzanie wiedzą i infobrokerstwo, znajomość
technologii informatycznych, wykorzystanie technologii mobilnych, ochrona własności intelektualnej, znajomość języków obcych7.
Szkolenia dla kadry zarządzającej w sposób szczególny powinny być ukierunkowane na podnoszenie kompetencji m.in. w zakresie: innowacji i nowych technologii,
prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, implementacji nowych rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych w gospodarce, wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu firmą.
Jedną z najpoważniejszych barier kompetencyjnych utrudniających funkcjonowanie w Polsce systemu transferu technologii jest brak znajomości regulacji prawnych

5

K.B., Matusiak, J. Guliński: Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. PARP, Warszawa 2010, s. 151.
6
Raport o kapitale intelektualnym Polski, PRM, Warszawa 2008.
7
K. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik.: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP Warszawa 2009.
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dotyczących prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej8, brak
umiejętności współpracy świata nauki i biznesu9, brak umiejętności pozyskiwania nakładów zewnętrznych na działalność innowacyjną, niskie nakłady na szkolenia pracowników działalności badawczo-rozwojowej10. Zwraca się uwagę na wzrost znaczenia
rozwoju menedżerów i liderów przedsięwzięć innowacyjnych, utrzymanie i rozwój talentów oraz pracowników o wysokim potencjale.

System rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstw innowacyjnej
gospodarki. Z doświadczeń Programu Strategicznego
W działania mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez rozwój ich kapitału ludzkiego wpisują się prace badawcze i wdrożeniowe realizowane w Ośrodku Pedagogiki Pracy innowacyjnej Gospodarki ITeE-PIB
w Radomiu, w ramach Programu Strategicznego. Jedno z zadań podejmuje badania
nad stopniem przygotowania kadr polskich przedsiębiorstw do transferu innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych technologii oraz nad identyfikacją luk kompetencyjnych w tym obszarze. Przewidziano wypracowanie modelowych mechanizmów
i struktur wspomagających procesy innowacyjne, a także nowych technologii rozwoju
kapitału intelektualnego dla zwiększenia absorpcji innowacyjnych rozwiązań, usprawnienia systemu transferu innowacji do polskich przedsiębiorstw.
Aby system rozwoju zasobów ludzkich mógł zagwarantować trwały i zrównoważony
rozwój przedsiębiorstw, musi mieć charakter kompleksowy i uwzględniać szereg założeń
wynikających między innymi z obowiązujących regulacji prawnych, strategii, programów
rządowych oraz unijnych11.
Istnieje też wiele potencjalnych zagrożeń dla efektywnego wdrażania systemu rozwoju zasobów ludzkich12.
Metodyka badania potrzeb szkoleniowych
Biorąc pod uwagę krajowe i międzynarodowe kierunki rozwoju zasobów ludzkich, w OPPIG opracowano metodykę badania potrzeb szkoleniowych pracowników
przedsiębiorstw w zakresie transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii. Metodykę oparto na diagnozie luk kompetencyjnych. Zastosowano kilka metod
badawczych:

8

Ibidem, s. 35.
M. Starczewska-Krzysztoszek Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce Kamerton innowacyjności 2008, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, BRE Bank, D&B (The Dun&Bradstreet
Co), Rzeczpospolita, Manager Magazyn, Warszawa 2008 r.
10
I. Kacak: Innowacyjność pracowników. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish Journal Continuing
Education nr 4, ITeE-PIB Radom 2011.
11
J. Religa, D. Koprowska Kierunki rozwoju kompetencji kadr innowacyjnej gospodarki, [w:] Bednarczyk H., Sałata E. (ed.), Education and Technolgy, Politechnika Radomska, ITeE-PIB, Radom 2010,
s. 493–502.
12
Tamże, s. 497
9
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Tabela 1. Wybór metod badawczych zastosowanych w diagnozie luk kompetencyjnych kadr
Metoda

Uzasadnienie wyboru

Analiza danych zastanych
(desc research)
Analiza dokumentów i strategii rządowych, obowiązujących przepisów prawa, literatury naukowej, raportów krajowych i unijnych z badań
dotyczących kierunków rozwoju kadr innowacyjnej gospodarki, danych statystycznych

możliwość kompleksowego podejścia do analizy
zjawisk globalizacji, automatyzacji i informatyzacji, rozwoju zaawansowanych technologii,
rozwoju kapitału intelektualnego i jego znaczenia
dla konkurencyjności przedsiębiorstw i całych
gospodarek

Sondaż diagnostyczny
(z wykorzystaniem ankiety jako narzędzia badawczego)

szybki, bezpośredni dostęp do próby badawczej;
efektywność ekonomiczna

Panel ekspercki

Możliwość bezpośredniej i jednoczesnej konfrontacji stanowisk i opinii na dany temat wśród
przedstawicieli różnych środowisk

Metodyka została zweryfikowana w pilotażowych badaniach diagnostycznych
dotyczących potrzeb szkoleniowych polskich przedsiębiorstw w zakresie transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii. Celem badania było ustalenie
kierunków wsparcia przedsiębiorstw w zakresie minimalizacji zdiagnozowanych luk
kompetencyjnych pracowników.
W badaniu zastosowano kwestionariusz ankiety obejmujący kilka bloków tematycznych, w tym:
− formy wykorzystania ICT (stopień informatyzacji przedsiębiorstwa i zastosowania technologii ICT jest postrzegane jako jeden ze wskaźników jego innowacyjności).
− dotychczasowe działania i doświadczenia z obszaru RZL (np. motywy, preferencje co do metod i miejsca organizacji szkoleń, itp.).
− prawo Własności Intelektualnej/ Prawo Własności Przemysłowej.
− czynniki sukcesu rynkowego oraz bariery utrudniające rozwój firmy.
− plany rozwoju firmy w tym plany inwestycyjne (np. wyposażenie techniczne, środki automatyzacji, modernizacja/zakupy nowych technologii).
− ocena aktualnego stanu kompetencji kadry zarządzającej we wskazanych obszarach związanych z innowacyjnością przedsiębiorstwa oraz ich użyteczności (docelowej) w procesach transferu technologii.
Zawarte w kwestionariuszu obszary tematyczne, w ramach których badane były
luki kompetencyjne pracowników, stanowią propozycję w zakresie kompetencji interdyscyplinarnych związanych z procesami i systemami transformacji wiedzy, transferu
technologii i innowacji. Narzędzie może służyć badaniom o zawężonym (specjalistycznym) profilu związanym ze zidentyfikowanymi kierunkami rozwoju zaawansowanych technologii przemysłowych (po odpowiedniej modyfikacji).
Przyjęto metodę celowego doboru pilotażowej próby badawczej wśród polskich
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (łącznie 32 podmioty). Uwzględniono
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kilka kryteriów: wielkość zatrudnienia (przedsiębiorstwa reprezentujące różne poziomy zatrudnienia, tj. mikro, małe, średnie i duże); lokalizacja (przedsiębiorstwa reprezentujące regiony o różnym indeksie innowacyjności13) oraz profil działalności (wpisujący się w obszary tematyczne zadań realizowanych w ramach Programu Strategicznego).
W badaniu uczestniczyli przedstawiciele średniej i wyższej kadry technicznej
przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej, czyli osób, które w sposób istotny i świadomy uczestniczą w procesach wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
Badaniami objęto przedsiębiorstwa reprezentujące 5 sekcji PKD. Najliczniej
(62,%) reprezentowana była sekcja C (Przetwórstwo przemysłowe).
Analizując formy i stopień wykorzystania w przedsiębiorstwach nowoczesnych
technologii informatycznych uzyskano dane świadczące o tym, że wszystkie przedsiębiorstwa korzystają z zasobów sieci Internet jako źródła informacji oraz z poczty elektronicznej. 90% przedsiębiorstw posiada własne strony interntowe i korzysta w takim
samym stopniu z bankowości elektronicznej. Z e-doradztwa i e-szkoleń korzystało
20% badanych firm, blisko 40% badanych wskazało na wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania branżowego.
Przedstawiciele 74% badanych firm uważają technologie stosowane w firmach za
nowoczesne lub bardzo nowoczesne. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań postrzegana jest przez 47% respondentów jako czynnik warunkujący sukces rynkowy,
ale najczęściej (90%) czynnikiem tym jest jakość oferowanych produktów czy usług.
Właścicielem chronionych prawem wynalazków, znaków towarowych, użytkowych jest 40% przedsiębiorstw, z czego najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa będące właścicielami znaków towarowych.
Najczęściej wymienianymi barierami rozwoju firm były wysokie koszty pracy
(50%), wysokie ceny zakupu nowych technologii, urządzeń, wyposażenia (47%) oraz
trudny dostęp do funduszy UE (40% wskazań). W przypadku hipotetycznego napływu
środków finansowych najczęściej wymienianą inwestycją byłby zakup nowych maszyn i urządzeń (56%), inwestycje budowlane (53%) oraz nowe technologie (46%).
Nieco powyżej 9% badanych firm przeznaczyłyby na rozwój kompetencji kadry.
Pracownicy 70% badanych firm w ciągu 5 ostatnich lat podnosili swoje kwalifikacje. Najczęściej wymienianą tematyką szkoleń była obsługa specjalistycznych urządzeń, specjalistyczne szkolenia z zakresu automatyki, innowacyjność w transporcie
i logistyce, zarządzanie łańcuchem dostaw, techniki sprzedaży, marketing i promocja,
zarządzanie jakością, zarządzanie projektami. Preferowaną metodą prowadzenia zajęć
dydaktycznych były warsztaty. Motywacją do podejmowania doskonalenia zawodowego były wymagania technologiczne, poprawa jakości usług/ produkcji, doskonalenie produktu.
13

Zgodnie z wynikami Ekspertyzy Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu
o metodologię European Innovation Scoreboard, 2008 (Ekspertyza ITeE – PIB na zlecenie Ministerstwa Gospodarki).
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Zdiagnozowane luki kompetencyjne pracowników przedsiębiorstw
Ranking potrzeb szkoleniowych kadry przedsiębiorstw w zakresie transformacji
wiedzy i transferu zawansowanych technologii, uzyskany w wyniku realizacji sondażu
diagnostycznego, wskazał na potrzebę doskonalenia zawodowego w kilku obszarach,
w tym: źródła finansowania innowacji, wprowadzenie do innowacyjnej przedsiębiorczości, marketing innowacji technologicznych, rodzaje i źródła innowacji, transfer
technologii a własność intelektualna, współpraca przedsiębiorstw ze sferą nauki: formy współpracy, udział przedsiębiorstw w finansowaniu i wdrażaniu wyników badań.
Opracowana metodyka badania luk kompetencyjnych pracowników przedsiębiorstw zakładała uzupełniającą rolę opinii ekspertów. Zorganizowano zatem panel
ekspertów, posiadających doświadczenie w planowaniu rozwoju zasobów ludzkich,
badaniach rynku pracy i trendów zmian w wymaganiach kwalifikacyjnych, reprezentujących sferę szkolnictwa, w tym zawodowego, instytucje rynku pracy, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje zrzeszające pracodawców. Wytypowane przez nich obszary
wymagające (w ich opinii) najpilniejszego wsparcia w postaci oferty doskonalenia zawodowego dla pracowników przedsiębiorstw, były zgodne z wynikami sondażu diagnostycznego Uwzględniono je w określeniu ostatecznych kierunków wsparcia dla pracowników przedsiębiorstw, w ramach Programu Strategicznego. Są nimi: rodzaje innowacji
źródła ich finansowania, marketing innowacji technologicznych, transfer technologii
a własność intelektualna oraz współpraca przedsiębiorstw ze sferą nauki.

Menadżer innowacji, jego zadania i wymagane kwalifikacje
Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw tkwiący w jego zasobach ludzkich jest
rozproszony. Każdy pracownik jest specjalistą w swojej dziedzinie. Generowanie,
przetwarzanie i stosowanie wiedzy innowacyjnej wymaga skupienia wiedzy i umiejętności, między innymi z zakresu informacji naukowej, ochrony prawnej kapitału niematerialnego, strategii rozwijania i wdrażania technologii oraz oceny ryzyka tego procesu, badań rynkowych, określania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w rękach
lidera innowacyjnego rozwiązania.
Rolę taką mogą pełnić tzw. menadżerowie innowacji. W Polskiej Klasyfikacji
Zawodów i Specjalności zawód taki nie występuje. Pisząc o menadżerze innowacji
mamy zatem na myśli stanowisko pracy, które wymaga szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej. W ramach Programu Strategicznego dokonano próby zdefiniowania profilu
zawodowego menadżera innowacji. Menadżer innowacji to osoba zatrudniona
w przedsiębiorstwie, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu budowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, zarządzania wdrażanymi innowacjami oraz budowania strategii komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Podstawowy zakres zadań menadżera innowacji obejmuje: planowanie i kierowanie polityką proinnowacyjną
przedsiębiorstwa (w tym zasobami ludzkimi); identyfikowanie i wdrażanie rozwiązań
innowacyjnych; pozyskiwanie i kontrolowanie wykorzystania zasobów finansowych
i materialnych przedsiębiorstwa w procesach wdrażania innowacji i komercjalizacji
innowacyjnych rozwiązań; formułowanie założeń strategii marketingu innowacji oraz
przygotowanie planów marketingowych; planowanie, organizowanie i koordynowanie
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współpracy z instytucjami i ekspertami zewnętrznymi w obszarze transferu innowacji;
wdrażanie zasad ochrony własności intelektualnej na poszczególnych etapach procesów transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań zgodnie zobowiązującymi
przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.
Menadżer innowacji powinien być przygotowywany do zajmowania samodzielnego, wyodrębnionego stanowiska pracy. Możliwy jest też, głównie ze względu na
wielkość firmy, wariant łączenia nabytych umiejętności z zadaniami kierownika ds.
strategicznych i planowania [kod zawodu: 1213], kierownika marketingu i sprzedaży
[kod zawodu: 1221], kierownika ds. badań i rozwoju [kod zawodu: 1223], kierownika
ds. produkcji przemysłowej [kod zawodu: 1321] czy też kierownika małego przedsiębiorstwa [kod zawodu: 132].
Odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności osób wypełniających zadania menadżera innowacji jest kluczowym warunkiem skuteczności procesów wdrażania innowacyjnych rozwiązań i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Stąd oferta
OPPIG dotycząca doskonalenia kwalifikacji kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw w obszarze transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

Innowacyjny modułowy program szkolenia dla menadżera innowacji
Zidentyfikowane kierunki wsparcia dla pracowników innowacyjnej gospodarki
były podstawą do opracowania propozycji modułowego programu szkolenia zawodowego. Jego celem jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw do pracy na stanowisku Menadżer innowacji, w zakresie pracy: transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań.
Program szkolenia został opracowany zgodnie z metodologią MES (modułów
umiejętności zawodowych)14. Zadania zawodowe menadżera innowacji stanowią kryterium doboru i organizacji treści nauczania/ uczenia się. W przygotowanym programie szkolenia, zadaniom zawodowym odpowiadają trzy jednostki modułowe (JM),
podzielone na mniejsze, samodzielne partie materiału nauczania, tzw. jednostki szkoleniowe (JS), których wyodrębniono 10 (tabela 2).
Program obejmuje 34 godziny realizacji zajęć, przy czym jest to wartość orientacyjna i organizator szkolenia może dostosować go do potrzeb konkretnej grupy
uczestników.
Każda z trzech jednostek modułowych może zostać potraktowana jako osobne
szkolenie. Ukończenie wszystkich modułów przygotowuje do wykonywania zadań
zawodowych Menadżera innowacji.
Dokumentacja programowa dla poszczególnych jednostek szkoleniowych przygotowana została we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi reprezentującymi
obszary wiedzy ujęte w programie (pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego, Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Prawa
Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Ekonomicznego
Politechniki Radomskiej). Treści programu poddane zostały walidacji dwóch ze14

K. Symela: Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego. ITeEPIB, Radom 2009
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wnętrznych ekspertów reprezentujących środowisko naukowe (ustawiczna edukacja
zawodowa) oraz środowisko przedsiębiorców. Uwagi ekspertów uwzględnione zostały
w ostatecznej wersji programu.
Biorąc pod uwagę wyniki prac dotyczących rozwoju nowoczesnych technologii
kształcenia zawodowego oraz uznając fakt rosnącej roli systemów informatycznego
wspomagania procesów nauczania i uczenia się, obok formy tradycyjnej (stacjonarnej), program szkolenia dla menadżera innowacji przygotowano również w formie
e-learningowej. Zapewnia ona swobodę wyboru czasu, miejsca oraz tempa realizacji
szkolenia.
Tabela 2. Wykaz jednostek modułowych i szkoleniowych programu szkolenia
„Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań”
Kod i nazwa jednostki
modułowej
JM.01
Kreowanie polityki
proinnowacyjnej

Kod i nazwa jednostki szkoleniowej
JS.01 Budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez
rozwój zasobów ludzkich
JS.02 Identyfikowanie i charakteryzowanie rodzajów innowacji
JS.03 Zarządzanie informacją o innowacjach
JS.04 Podejmowanie współpracy z instytucjami nauki oraz otoczenia
biznesu w zakresie transferu innowacji

JM.02
Zarządzanie innowacjami
JM.03
Budowanie strategii
marketingu innowacji

JS.05 Stosowanie prawa własności intelektualnej w procesach transferu
innowacji
JS6
Rozpoznawanie i dobór modeli transferu innowacji
JS7

Finansowanie transferu innowacyjnych rozwiązań

JS.08 Charakteryzowanie rodzajów marketingu innowacji
JS.09 Analizowanie sytuacji firmy i podejmowanie decyzji marketingowych
JS.10 Przygotowywanie planu marketingu innowacji

Oczekiwane rezultaty
W wyniku realizacji szkolenia (forma tradycyjna lub elearningowa) uczestnik będzie potrafił między innymi:
− wdrażać strategię zarządzania zasobami ludzkimi,
− wyszukiwać i pozyskiwać informacje dotyczące innowacyjnych rozwiązań,
z zastosowaniem różnych źródeł i metod pozyskiwania,
− budować sieci współpracy instytucji (lub ekspertów) zaangażowanych w procesy transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań,
− opracować i wdrażać strategię zarządzania własnością intelektualną,
− zidentyfikować i ocenić możliwości transferu innowacji z wykorzystaniem
określonego modelu uwzględniającego specyfikę i potencjał przedsiębiorstwa,
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− wskazać podstawowe cechy i uwarunkowania finansowania projektów komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań opartych na zaawansowanych technologiach,
− określić przydatność kapitałowych i publicznych źródeł finansowania projektu
innowacyjnego,
− dobrać strategie promowania innowacyjnej firmy/ produktu/ usługi,
− opracować plan marketingu innowacji.
Zgodnie z wymogami krajowych i europejskich ram kwalifikacji zawodowych,
treści kształcenia opisane zostały efektami kształcenia, tj. wiedzą, umiejętnościami,
kompetencjami.
Zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych upoważniać będzie instytucję organizatora do wydania świadectwa ukończenia szkolenia,
potwierdzającego kompetencje w zakresie wymagań dla stanowiska pracy Menadżer
innowacji. Ukończenie szkoleń w ramach poszczególnych JM (wybranych przez
uczestnika), umożliwi natomiast uzyskanie potwierdzenia kompetencji w obszarze
tematyki objętej daną jednostką modułową (potwierdzenia cząstkowe).

Podsumowanie
Odpowiedzią na postawione we wstępie artykułu pytania są prace badawczowdrożeniowe zrealizowane przez zespół OPPIG ITeE-PIB. Doniesienia literatury krajowej i międzynarodowej oraz doświadczenie własne zespołu wykazało, iż jednym
z podstawowych warunków innowacyjności przedsiębiorstw jest inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego, wspieranie jego kreatywności oraz podejmowanie ryzyka
inwestycji w nowe rozwiązania.
Opracowana metodyka badania potrzeb szkoleniowych pozwala na zidentyfikowanie najpilniejszych luk kompetencyjnych kadr gospodarki w obszarze transferu
innowacyjnych rozwiązań. Modułowy program szkolenia dla menadżera innowacji
stanowi propozycję odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby i ofertę podniesienia
kompetencji kadr pracowników przedsiębiorstw w zakresie kreowania polityki proinnowacyjnej, zarządzania innowacjami oraz budowania strategii marketingu innowacji.
Innowacyjny modułowy program szkolenia dla menadżera innowacji stanowi
uzupełnienie bazy programów do samokształcenia oferowanych w zasobach ITeE-PIB
pracownikom przedsiębiorstw między innymi na wortalu Internetowy Doradca Przedsiębiorcy (www.mikroprzedsiebiorczosc.pl) czy też w bazie Innowacyjne Modułowe
Programy Doskonalenia Zawodowego dla MSP (www.innowacyjneprogramy.pl)15.
Program szkolenia zostanie również zintegrowany z Informatyczną platformą
wspomagającą transfer wyników badań do praktyki gospodarczej budowaną w ramach innego zadania Programu Strategicznego w ITeE-PIB.

15

T. Sułkowski, Otwarte zasoby ustawicznej edukacji zawodowej, [w] Plewka Cz., Bednarczyk H. (red)
Człowiek-obywatel-pracownik na rynku pracy; Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, ITeE-PIB, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 121–127.
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Ustawiczna edukacja zawodowa w międzynarodowej
przestrzeni badań
Continuing vocational education
in the international research area

Słowa kluczowe: ustawiczna edukacja zawodowa, międzynarodowa przestrzeń badań,
międzynarodowe sieci badań i współpracy
Key words: continuing vocational education, international research area, international
networks of research&cooperation
Sumary
Lifelong learning is one of the most important issues in the age of knowledge-based society and the globalization era described by violent changes, integration and technological progress. are supported by new technologies The article presents the place and role
of the ITeE-PIB in the international research area of continuing vocational education,
including among others: some key data on C-VET in Poland and Europe, international
educational&research networks of cooperation.

Wprowadzenie
W dobie społeczeństwa uczącego się, opartego na wiedzy, obserwujemy proces
postępującej globalizacji wspierany przez rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) ułatwiających zarówno przepływ informacji, jak
i aktywne uczestnictwo w wirtualnym świecie. Procesy te nie tylko podkreślają znaczenie uczenia się przez całe życie, ale wymagają również od osób dorosłych ciągłego
nabywania nowych wiadomości, rozwijania umiejętności oraz weryfikowania swojej
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wiedzy i wartości, aby sprostać nowym wymaganiom i toczącym się zmianom. Postępująca globalizacja, utrzymanie się na wspólnym rynku usług i produkcji wymaga
również podjęcia szerszej współpracy w tym międzynarodowej, czerpania z doświadczeń UE w modernizacji kształcenia ustawicznego, wypełnianiu zaleceń UE i dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy.
W artykule podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania:
− Jakie są doświadczenia, zalety i szanse wykorzystania w Polsce badań międzynarodowych?
− W jaki sposób działalność międzynarodowych sieci współpracy przyczynia się
do rozwoju edukacji zawodowej w Europie?
− Jakie są kierunki badań nad ustawiczną edukacją zawodową?
Odpowiadając na tak postawione pytania, autorzy prowadzili rozważania w oparciu o wybrane metody badań: analiza dokumentów krajowych, międzynarodowych,
raportów z badań, dostępnych danych statystycznych, analiza indywidualnych przypadków. Podstawą naszej analizy są również wyniki badań i rezultaty projektów realizowanych z udziałem ITeE-PIB.
Ustawiczna edukacja zawodowa w wymiarze krajowym i europejskim
Na poziomie UE kwestie kształcenia ustawicznego reguluje dokument Strategii
Europa 2020 przyjęty przez Komisję Europejską w 2010 r. Strategia Europa 2020 to
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, która kontynuuje realizację celów Strategii Lizbońskiej.
UE wytyczyła w pięciu głównych obszarach ambitne cele, które mają zostać
osiągnięte do 2020 roku:
• Zatrudnienie – pracę powinno mieć 75% ludności w wieku od 20 do 64 lat.
• Innowacje – 3% unijnego PKB należy inwestować w badania i rozwój.
• Zmiana klimatu – należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii, a jeżeli będą ku temu warunki – zredukować emisje o 30%.
• Edukacja – odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien spaść
poniżej 10%, a co najmniej 40% ludzi w wieku od 30 do 34 lat powinno uzyskać wykształcenie wyższe lub równoważne.
• Ubóstwo – zmniejszenie liczby ludzi ubogich dzięki uchronieniu przed ubóstwem lub wykluczeniem co najmniej 20 milionów osób.
Te pięć obszarów obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
• rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Działania podjęte w ramach priorytetu Inteligentny rozwój – gospodarka oparta
na wiedzy i innowacji mają na celu uwolnić europejski potencjał innowacyjny, poprawić rezultaty procesu kształcenia oraz jakość i wyniki instytucji edukacyjnych, a także
pozwolą wykorzystać gospodarcze i społeczne możliwości społeczeństwa cyfrowego.
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011

65

Ich realizacja powinna przebiegać na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.
Istotnym narzędziem w zakresie edukacji jest zatwierdzony projekt przewodni: „Młodzież w drodze” którego celem jest poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności
europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej oraz podniesienie
jakości wszystkich poziomów kształcenia i szkolenia w UE poprzez wspieranie mobilności studentów i stażystów oraz poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy.1

Rys. 1. Atrakcyjność szkolenia i kształcenia zawodowego w UE.
Źródło: Attitudes towards vocational education and training, Eurobarometer 369, http://ec.europa.eu

W Strategii Europa 2020 Unia Europejska określiła kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), jako podstawowe narzędzie mające na celu przygotowanie młodych ludzi
do pracy w nowoczesnej gospodarce, a także zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności Europie. Przeprowadzone badania wskazały, że co czwarty uczeń nie potrafi
dobrze czytać, a co siódmy młody człowiek przerywa proces kształcenia i szkolenia
przedwcześnie. Około połowa uczniów zdobywa kwalifikacje na średnim poziomie,
które jednak często nie zaspokajają potrzeb rynku pracy. Mniej niż jedna trzecia osób
między 25 a 34 rokiem życia ma wykształcenie wyższe, w porównaniu z 40% w USA
i ponad 50% w Japonii. Zgodnie z rankingiem Uniwersytetu Shanghai Jiao Tong tylko
dwa europejskie uniwersytety są pośród 20 najlepszych uczelni świata.
W tym kontekście w czerwcu 2011 r. przeprowadzono specjalne badanie Eurobarometru dotyczące postaw wobec kształcenia i szkolenia zawodowego, które miało
1

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [dostęp: 7.11.2011].

66

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2011

formę wywiadów przeprowadzonych na grupie blisko 27 tys. obywateli ze wszystkich
27 państw członkowskich UE2. Jak wynika z sondażu, kształcenie i szkolenie zawodowe, które podejmuje prawie połowa wszystkich Europejczyków po ukończeniu
obowiązkowej szkoły, ma ogólnie pozytywną opinię w większości grup wiekowych,
co wynika z wysokiej jakości dostępnego na rynku szkolenia i związanych z tym lepszych perspektyw zatrudnienia. Mimo ogólnie pozytywnego wizerunku i postrzeganych korzyści z kształcenia i szkolenia zawodowego, tylko 27% młodych ludzi
w wieku od 15 do 24 lat twierdzi, że poleciłoby je swoim rówieśnikom. Istnieje zatem
potrzeba zwiększenia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego w tej szczególnie ważnej grupie wiekowej. Internet i internetowe portale społecznościowe mają
coraz większy wpływ na podejmowane przez młodych ludzi decyzje. Ważną rolę
w poradnictwie oraz dostarczaniu informacji odgrywają także szkoły.
W Polsce do roku 2010 obowiązującym dokumentem strategicznym dotyczącym
kształcenia ustawicznego była Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku
2010 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r. W dokumencie tym czytamy, iż celem strategicznym rozwoju procesu kształcenia ustawicznego
i uczenia się w ciągu całego życia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka. Sprzyjać to będzie
wzrostowi konkurencyjności, poprawie organizacji pracy i tworzeniu podstaw rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to zgodne z polityką Unii Europejskiej
ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, osobiste
spełnienie, dostosowywanie się do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia. Realizacja celu strategicznego opiera się na wyodrębnionych działaniach priorytetowych korespondujących z europejskim obszarem uczenia się przez całe życie:
Zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego; Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego; Współdziałanie i partnerstwo; Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie;
Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój
usług doradczych; Uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego.3
Obecnie obowiązującym dokumentem w kraju jest: Perspektywa uczenia się
przez całe życie, projekt dokumentu strategicznego przyjęty 4 lutego 2011 r. przez
Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie.
Głównym celem strategii jest wspieranie kompleksowego i spójnego podejścia do
uczenia się we wszystkich strategiach rozwoju kraju, w tym integracja europejska –
wdrażanie w Polsce zasad polityki LLL i Europejskich Ram Kwalifikacji. Cel strategiczny dokumentu zakłada dobrze przygotowane dzieci i młodzież do uczenia się
przez całe życie oraz osoby dorosłe poszerzające i uzupełniające swoje kompetencje
i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi wyzwań w życiu zawodowym,
społecznym i osobistym.
Cele operacyjne dokumentu są ukierunkowane na:
− kreatywność i innowacyjność osób,
2

Attitudes towards vocational education and training, Raport, Komisja Europejska, Special Eurobarometer 369, http://ec.europa.eu/ [dostęp: 7.11.2011]
3
Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, www.men.gov.pl [dostęp: 24.10.2011]
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− przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji,
− różnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji,
− kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku
pracy,
− środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnieniu
uczenia się dorosłych.
Polska (wraz z Bułgarią, Grecją, Rumunią i Słowacją) znajduje się w ostatniej grupie
państw UE z niskim wskaźnikiem rozwoju LLL w grupie wiekowej 4–64 lata, stąd też potrzeba wspierania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym i podejmowania tej kwestii coraz
częściej w wymiarze nie tylko krajowym ale i regionalnym.
Zgodnie z badaniami Eurostatu (The first Adult Education Survey), ponad 1/3 populacji UE uczestniczy w edukacji formalnej i nieformalnej oraz szkoleniach, jednak
występują duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi krajami. Osoby młode
uczestniczą w edukacji w znacznie większym stopniu i nie są zauważalne zbyt duże
różnice między uczestnictwem kobiet i mężczyzn. Spośród badanych w wieku 25-64
lata, największy odsetek uczestniczy w edukacji nieformalnej i szkoleniach, z których
80% jest związanych z aktualnie wykonywaną pracą. Około 6% uczestniczy w edukacji i kursach w systemie formalnym.
Procesy wspierające postępującą globalizację, nie tylko podkreślają znaczenie
uczenia się przez całe życie, ale wymagają również od osób dorosłych ciągłego nabywania nowych wiadomości, rozwijania umiejętności oraz weryfikowania swojej wiedzy i wartości, aby sprostać nowym wymaganiom i toczącym się zmianom. Wykres
wskazuje osoby uczestniczące tylko w szkoleniach związanych z wykonywaną pracą,
tych uczestniczących w szkoleniach związanych i niezwiązanych z pracą oraz uczestniczących w szkoleniach spoza obszaru pracy zawodowej.

Rys. 2. Uczestnictwo w edukacji nieformalnej i szkoleniach w podziale na tematykę ogólną
i odnoszącą się do aktualnie wykonywanej pracy (%), przedział wiekowy 25-64, 2007;
Źródło: Eurostat, Adult Education Survey
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Diagram pokazuje, iż większość osób uczestniczy w nieformalnym kształceniu
i doskonaleniu w obszarze wykonywanej pracy. Najniżej na skali znajdujemy Polskę
i Grecję (powyżej 20%) oraz Węgry (poniżej 10%). Ogromny odsetek osób w wieku
25–64 lata nie uczestniczył w kształceniu i doskonaleniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Średnia UE dotycząca braku uczestnictwa w kształceniu i doskonaleniu wynosi 64,3%.

Międzynarodowe badania i sieci współpracy
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
odgrywa istotną rolę w polskim i europejskim środowisku ustawicznej edukacji zawodowej. Współpracując z wieloma instytucjami w kraju i zagranicą jesteśmy obecni
w europejskiej przestrzeni badań i edukacji. Więzi krajowe i europejskie były budowane w procesie realizacji projektów międzynarodowych i ogólnopolskich, jak również wspólnych przedsięwzięć wydawniczych czy konferencji. Otwarcie Ośrodka na
szeroką współpracę naukową w kraju i Europie zwiększyło zasięg, zakres, teren badań
i międzynarodową weryfikację narzędzi badawczych i wyników badań. Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki zrealizował ponad 50 międzynarodowych
projektów z udziałem ponad 200 instytucji z 21 krajów Europy (Wielka Brytania,
Francja, Grecja, Turcja, Rumunia, Bułgaria, Niemcy, Litwa, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Szwecja, Łotwa, Portugalia, Rosja, Finlandia, Austria, Irlandia, Czechy, Dania). Międzynarodowa weryfikacja aktualnie rozwiązywanych problemów
naukowych jest uznaniem pozycji i warsztatu naukowego. Ośrodek konsoliduje polskie środowisko naukowe pedagogów pracy, koordynując wielkie projekty badawcze,
skupiając wokół naszych wydawnictw i wprowadzając do europejskiej sieci współpracy i projektów. Przytaczamy przykłady projektów ostatnio i aktualnie realizowanych:
− Industry learning unit project (PILE UP), Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, 2011–2013;
− Transfer of existing process maps and their adoption on the need of certification and vocational education in project's partners countries, Leonardo da
Vinci, Transfer of Innovation, (2011);
− Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers (SkillSup), Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, (2011–2012);
− Globalisation and opportunities – vocational education for transnational careers, Leonardo da Vinci, (2009–2011);
− Economic literacy in education, Grundtvig, (2009–2011);
− Business-related lifelong learning strategies in the region (WISAR), KA1,
(2010-2011);
− Vocational Support for People with Difficulties on Employment Access (EOF),
Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation (2009–2011);
− Always on the right track, Leonardo da Vinci (2004–2007);
− Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych (EMCET-2), (2005–2007);
− Przedsiębiorczość w sieci Internet szansą na wzrost konkurencyjności; IW
EQUAL (2004–2007);
− Przygotowanie Innowacyjnych Programów do Kształcenia Zawodowego,
(2005–2007);
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Instytut Technologii Eksploatacji – PIB jest aktywnym członkiem wielu międzynarodowych sieci współpracy i badań, podtrzymując kontakty naukowe z instytucjami
i uczelniami. Współpraca ponadnarodowa sprzyja stymulowaniu badań i rozwojowi
działań powiązanych z edukacją zawodową, rozwojowi programów szkoleniowych
zaprojektowanych w celu przygotowania ludzi do badań w dziedzinie edukacji zawodowej, popieraniu współpracy w badaniach i rozwoju działań w obrębie ogólnego
programu edukacji zawodowej, rozpowszechnianiu wniosków z badań i dyfuzji wiedzy.
Uznając współpracę międzynarodową za jeden z głównych czynników rozwoju
przytoczymy kilka informacji o naszych sieciach współpracy naukowej. Sieci działające przy współpracy Instytutu:
− Europejska Sieć Kształcenia Modułowego ModENet – sieć ponadnarodowa
zrzeszająca entuzjastów, organizatorów szkoleń modułowych, naukowców
oraz ekspertów z różnych dyscyplin, którzy rozwijają i stosują podejście modułowe w wielu obszarach kształcenia oraz szkolenia zawodowego
(www.emcet.net).
− Polska Sieć Kształcenia Modułowego – stanowi dobrowolne porozumienie instytucji działających na rzecz promocji i rozwoju modułowej koncepcji
kształcenia i szkolenia zawodowego dla krajowego i europejskiego rynku
pracy (www.emcet.net).
− ReferNet, Europejska Sieć Danych i Ekspertyz CEDEFOP – baza danych
o krajowych i europejskich instytucjach badawczych, projektach, publikacjach
(www.refernet.pl).
− International Society for Engineering Education (IGIP) – członkowie IGIP
zwracają szczególną uwagę na jakość kształcenia, która jest determinowana
poprzez wiedzę nauczyciela i jego umiejętności pedagogiczne w działalności
dydaktycznej (www.igip.org).
− European Association of Institutes for
Vocational Training (EVBB) – celem
głównym członków EVBB jest poprawa
jakości kształcenia zawodowego w krajach europejskich oraz intensyfikacja
prac nad edukacją w wymiarze europejskim. Kluczowe obszary działalności
EVBB: zapewnienie jakości w edukacji
i szkoleniach
zawodowych
(VET);
integracja młodzieży w społeczeństwo;
pzeciwdziałanie długoterminowemu bezrobociu; przeciwdziałanie bezrobociu
wśród młodzieży; współpraca europejska
i projekty (www.evbb.eu).
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− European
Association
for
the
Education of Adults (EAEA) –
europejska organizacja pozarządowa,
która skupia 114 organizacji członkowskich z 41 krajów pracujących w
polu kształcenia dorosłych. Jej główne
zadania to: polityka poparcia edukacji
ustawicznej na poziomie europejskim;
rozwój, doskonalenie praktyki poprzez
projekty, publikacje i szkolenia; dostarczenie członkom aktualnych informacji i usług; współpraca międzynarodowa (www.eaea.org).
Globalizacja, światowy rynek pracy, przestrzeń badań i edukacji skłania nas do
studiowania doświadczeń i podjęcia współpracy międzynarodowej również poza Unią
Europejską i Europą. Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu
Technologii Eksploatacji – PIB podejmując problematykę międzynarodowej edukacji
zawodowej nawiązał współpracę z dwoma amerykańskimi stowarzyszeniami: International Vocational Education and Training Association IVETA (www.iveta.org) oraz
The Association for Career and Technical Education Research ACTER
(www.public.iastate.edu).
Aktywne uczestnictwo w tych stowarzyszeniach ma na celu zaprezentowanie
międzynarodowego środowiska pracy, a tym samym skonfrontowanie naszych krajowych problemów z aktualnymi próbami nowych rozwiązań międzynarodowej ustawicznej edukacji zawodowej. IVETA i ACTER w swoich działaniach opierają się na
wspieraniu zmian w międzynarodowej
ustawicznej edukacji zawodowej poprzez
tworzenie nowych koncepcji i innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenie
warunków wymiany idei i dobrych
praktyk. Analizując kontekst problemów
środowiska badawczego, wybrane problemy badań oraz przedsięwzięcia organizacyjne, problematykę konferencji naukowych, publikacji zwracamy uwagę na
drogi, koncepcje, rozwiązywania aktualnych problemów rozwoju zawodowego, edukacji technicznej, kariery, kształcenia
zawodowego. Z naszych obserwacji wynika, iż w Stanach Zjednoczonych podobnie
jak i w Unii Europejskiej istnieją problemy zapewniania kwalifikacji zawodowych
odpowiadających potrzebom rynku pracy. Utrzymuje się negatywny wizerunek
kształcenia i szkolenia zawodowego. Tak jak w większości krajów europejskich,
w Stanach Zjednoczonych szkolnictwo zawodowe nie cieszy się wysokim prestiżem
i uważane jest za odpowiednie dla mało ambitnych uczniów oraz tych, którzy nie dostali się do innych szkół. Negatywnemu wizerunkowi kształcenia i szkolenia zawodoEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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wego pokutującemu wśród młodzieży we wszystkich krajach towarzyszą obiekcje
i zła reputacja szkól zawodowych ze strony firm i przedsiębiorstw.
Głównym priorytetem w środowisku amerykańskim są starania o lepsze powiązanie kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy poprzez zacieśnianie
współpracy między przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i systemem kształcenia
zawodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Poszerzenie
dialogu między partnerami, uczestnikami rynku pracy, członkami stowarzyszeń ma na
celu podniesienie jakości nauczania i poprawę jakości programów kształcenia. Wysiłki
osób zaangażowanych w działalność stowarzyszeń dążą do stworzenia nowej ery
w komunikacji pomiędzy zawodowym kształceniem nauczycieli na całym świecie.
Analiza doświadczeń na gruncie amerykańskim skłania nas do refleksji, iż mamy do
czynienia z podobnymi problemami ale różnimy się koncepcjami rozwiązań.
Praca nad międzynarodowymi projektami, a także nasza obecność w międzynarodowych sieciach współpracy dały nowy impuls do wzmożenia prac nad nowym
zestawieniem bibliograficznym e-Bibliography - Continuing Vocational Education.
Celem opracowania była popularyzacja idei internacjonalizacji i interdyscyplinarności
edukacji dorosłych; przedstawienie subiektywnej, autorskiej próby stanu i dorobku
literatury światowej o ustawicznej edukacji zawodowej; prezentacja instytucji międzynarodowych wraz z ich dorobkiem wydawniczym i piśmienniczym; popularyzacja
dorobku wydawnictw polskich i zagranicznych; zaprezentowanie baz edukacyjnych
ogólnodostępnych i komercyjnych i wreszcie popularyzacja. Podjęliśmy głównie następujące problemy pedagogiki pracy: badania pracy, zawodoznawstwo, kwalifikacje,
kompetencje, rozwój zawodowy, orientacja zawodowa, poradnictwo, doradztwo zawodowe, kształcenie prozawodowe, przedzawodowe, zawodowe: szkoły przyuczające
do zawodu, odpowiedniki szkół zasadniczych zawodowych, techników, szkół wyższych, metodologia pedagogiki pracy, edukacja zawodowa: dorosłych, pracowników,
bezrobotnych. Bibliografia jest autorskim subiektywnym wyborem ponad 4000 źródeł
literatury, druków zwartych, przeglądem dorobku naukowego ustawicznej edukacji
zawodowej opublikowanego do 2009 r. w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim i włoskim, oraz źródeł literaturowych o edukacji zawodowej w krajach arabskich, Chinach, Indii i Japonii w językach europejskich. Wyodrębnione rozdziały według języka publikacji zawierają wykazy: monografii, raportów, podręczników akademickich, czasopism naukowych,
instytucji i stowarzyszeń naukowych, baz danych oraz notki wybitnych pedagogów.
Obok wydania książkowego opracowano wersję elektroniczną rozszerzoną i aktualizowaną co roku eBibliografia – Ustawiczna Edukacja Zawodowa.

Podsumowanie
Postępująca globalizacja, ułatwienia w komunikacji, coraz bardziej przenikające
się rynki pracy, mobilność pracowników, stawiają nowe wyzwania wobec ustawicznej
edukacji zawodowej.
Nasze doświadczenia w projektach europejskich, członkostwo w sieciach współpracy, współpraca z wiodącymi uniwersytetami i instytucjami świata, a także koope-
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racja z najpoważniejszymi czasopismami naukowymi, sprzyja zamierzeniom modernizacji polskiego systemu ustawicznej edukacji zawodowej i dyskusji nad projektem
Perspektywa edukacji w ciągu całego życia. Ośrodek jest także przygotowany do pracy nad opracowywaniem i wdrażaniem europejskich ram kwalifikacji i oferuje współpracę w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych w zakresie innowacyjnej
ustawicznej edukacji zawodowej oraz upowszechniania rezultatów badań w uznanym
i wydawanym przez nas czasopiśmie Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal
of Continuing Education.
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Krzysztof SYMELA
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom

Modułowa technologia kształcenia ustawicznego
specjalistów innowacyjnych systemów wspomagania
technicznego
Continuing learning of the modular technology specialists
in innovative technical support systems

Słowa kluczowe: technologia kształcenia, kształcenie modułowe, efekty kształcenia,
modułowa oferta programowa.
Key words: education technology, modular training, learning outcomes, modular curriculum offer
Sumary
Current and long-term tendencies indicate that technical amendments still will shape the
people’s lives and the functioning of the economy at national and global dimension.
New technological solutions are more often introduced, new structures are arising and
networks which they are creating, distribute knowledge and information as well as they
manage them, which contributes to economic growth. In almost all sectors of the economy increase the saturation of knowledge and information and communication technologies (ICTs) are under impression of even wider integration. From this perspective,
the permanent technical changes generate demand for highly skilled and flexible professional staff of specialists capable of continuous upgrading of skills and lifelong learning. These types of issues are the subject of research in the Strategic Program (SP) ‘Innovative systems of technical support for sustainable development of economy’ realised
within the I.5.1 task’ Innovative programms and technologies supporting the knowledge
transformation of continuing education and transfer of advanced technologies’. The article presents selected results of research and development work on modular technology
education, with a focus on professionals involved in creating and using the innovative
technical solutions performed in the SP.

Wprowadzenie
Z badań prowadzonych na poziomie europejskim wynika, że za kilka lat znalezienie pracy będzie wymagało posiadania nowych i wyższych, w porównaniu
z aktualnymi wymaganiami, kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Wzrośnie zapo-
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trzebowanie na wszystkie zawody, a popyt na bardziej wyspecjalizowane umiejętności będzie się sukcesywnie zwiększał1.
Wiele umiejętności i zawodów, które np. w związku ze zmianami w wykorzystaniu „czystych” (ekologicznych) technologii będą ogólnodostępne dla obywateli Europy w 2020 r., obecnie jest w fazie koncepcyjnej. Równolegle prowadzone są prace
prognostyczne w zakresie nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji, jakie będą
potrzebne w nowych miejscach pracy. Przykładem takich działań jest Program Strategiczny „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju
gospodarki”, który realizowany jest przez ITeE – PIB w ramach PO KL (2010–2014).
Program ten został poprzedzony realizacją projektu foresight „Zawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju”, gdzie m.in.
opracowano scenariusze rozwoju technologicznego i komplementarne do nich scenariusze rozwoju społecznego dotyczące zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i kompetencji z uwzględnieniem światowych i krajowych trendów rozwoju kształcenia
i doskonalenia w poszczególnych obszarach tematycznych objętych projektem.
Prognozy CEDEFOP (wskazują, że najbliższa dekada to okres wzmożonego nacisku na rozwój kapitału intelektualnego, zdolnego do generowania nowych technik
i technologii. Znacząco wzrośnie w Europie popyt na specjalistów, absolwentów nauk
ścisłych i inżynieryjnych. Do roku 2015 nastąpi wzrost zapotrzebowania na osoby
z wyższym wykształceniem oraz o średnich kwalifikacjach.
Z tej perspektywy wyłania się potrzeba poszukiwania bardziej atrakcyjnych,
sprzyjających rozwojowi kariery zawodowej oraz elastycznych rozwiązań nabywania
kwalifikacji adekwatnych do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Takim rozwiązaniem jest modułowa technologia kształcenia zawodowego.

Elementy metodyki badań
Celem zadania I.5.1 jest opracowanie innowacyjnych programów nauczania
i technologii kształcenia, umożliwiających wzrost kwalifikacji i kompetencji oraz
mobilność zawodową i edukacyjną w obszarze wspomagania transferu zaawansowanych technologii do zastosowań gospodarczych.
Przedmiotem badań, w zakresie identyfikacji potrzeb wymagań kwalifikacyjnych
specjalistów zawansowanych rozwiązań technicznych są innowacyjne rozwiązania
wykonywane w PS w ramach obszarów badawczych:
• Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania
obiektów technicznych (technologie materiałowe).
• Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania
obiektów technicznych (technologie mechatroniczne).
• Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju.
• Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów w procesach wytwarzania i eksploatacji (technologie związane z ekologią).
• Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych.
1

New Skills for New Jobs. Anticipating and matching labour market and skills needs. COM(2008) 868,
Brussels, 16.12.2008.
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Między innymi poszukiwano odpowiedzi na postawiony problem badawczy: Jakie elementy powinna uwzględniać modułowa technologia kształcenia ustawicznego
specjalistów innowacyjnych systemów wspomagania technicznego, aby wspierała
transfer nowej wiedzy do gospodarki i sektora edukacji?
Badaniami objęto następujące grupy odbiorców:
• Zespoliły badawcze ITeE-PIB uczestniczące w realizacji zadań Programu
Strategicznego, a w szczególności: pracownicy naukowi, specjaliści badawczotechniczni, dostawcy innowacyjnych rozwiązań uczestniczący w ich stalowaniu, uruchamianiu, eksploatacji (serwisowaniu), marketingu, sprzedaży i dystrybucji).
• Potencjalni odbiorcy innowacyjnych rozwiązań wykonach w PS, w tym
zwłaszcza wybrane: przedsiębiorstwa, wyższe uczelnie techniczne, szkoły i placówki
kształcenia zawodowego, placówki uczestniczące w doskonaleniu kompetencji kadry
dydaktycznej.

Istota modułowej technologii kształcenia zawodowego
Pojęcie „technologia kształcenia” jest rożnie definiowana w literaturze pedagogicznej. Wynika to z kilku przesłanek. Po pierwsze, technologia kształcenia jest dyscypliną
stosunkowo młodą, powstała w okresie gwałtownego rozwoju nowych technologii i od
początku była bardziej zorientowana na rozwiązania praktyczne niż teorię. Po drugie,
rozumienie terminu „technologia kształcenia” ulega ciągłej ewolucji związanej zarówno
z przemianami edukacyjnymi w świecie, jak i rozwojem techniki. Po trzecie, technologia kształcenia nieustannie poszerza krąg swoich zainteresowań i metod badawczych,
wykorzystując dorobek innych rozwijających się nauk, jak cybernetyka, psychologia
poznawcza, prakseologia, teoria komunikacji, teoria systemów czy informatyka.
Według badaczy amerykańskich „technologia kształcenia to systematyczny sposób projektowania, realizacji oraz oceny procesu nauczania-uczenia się z uwzględnieniem specyficznych celów i na podstawie prac badawczych w zakresie procesu uczenia i komunikowania się, przy wykorzystaniu możliwości ludzkich i zasobów materialnych dla zapewnienia większej efektywności kształcenia”.2
W literaturze polskiej, definicję technologii kształcenia podaje W. Skrzydlewski, który
stwierdza, że: „technologia kształcenia stanowi dyscyplinę pedagogiczną, będącą
dziedziną praktycznego zastosowania dorobku dydaktyki i psychologii uczenia się oraz
wiedzy o komunikowaniu w celu opisywania, wyjaśniania i konstruowania procesu
nauczania-uczenia się, w którym media prezentują informację, rozwijają procesy wewnętrzne jednostki, usprawniają procesy porozumiewania się, stanowiąc jednocześnie
efektywne i atrakcyjne źródła wiedzy”3.
Powyższe definicje koncentracją się głównie na aspektach metodycznych, tj. metodach i technikach procesu nauczania i uczenia się, stanowiąc bazę do rozważań teoretycznych i zastosowań praktycznych. Taki punkt odniesie zastosowano przy definiowaniu technologii kształcenia modułowego, którą traktujemy jako innowacyj2
3

J. Morbitzer (red.): Współczesna technologia kształcenia. Wybrane zagadnienia. WN WSP, Kraków 1997.
W. Skrzydlewski: Technologia kształcenia. Przetwarzanie informacji. Komunikowanie. WN UAM,
Poznań 1990, s. 8.

76

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 4/2011

ny sposób projektowania, doboru, organizacji, realizacji i ewaluacji treści kształcenia
wyrażonych poprzez ofertę programową przygotowaną w oparciu o efekty kształcenia
(wiedza, umiejętności, kompetencje) wraz z niezbędną obudową technodydaktyczną
programu nauczania.
W kształceniu zawodowym „moduły” stanowią pochodną funkcji i zadań zawodowych realizowanych przez pracownia, a droga do opracowania programu kształcenia zawodowego wiedzie poprzez analizę wymagań kwalifikacyjnych dla określonych
stanowisk pracy. Z tej perspektywy modułowa technologia kształcenia zawodowego
nakierowana jest na:
• zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy wymaganej do wykonywania konkretnych zadań zawodowych w środowisku pracy,
• kształtowanie umiejętności poprzez działania praktyczne - wykonywanie
różnorodnych operacji i czynności w rzeczywistych sytuacjach zawodowych,
• osiąganie kompetencji - zbioru obserwowalnych zachowań czyli wszystko to
co dana osobo wie, rozumie i potrafi wykonać, jej skumulowane efekty kształcenia,
które świadczą o fachowości i wizerunku pracownika.
Modułowa technologia kształcenia zawodowego jest czymś znacznie więcej niż
tylko zbiorem ustrukturowanych jednostek modułowych w programie nauczania. Teza
ta wynika z doczasowych doświadczeń praktycznych, które wskazują, że kształcenie
modułowe jest radykalną zmianą klasycznie rozumianego procesu dydaktycznego. Ma
to swoje konsekwencje dla projektowania programów nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwoju kompetencji nauczycieli i przeprowadzenia modernizacji organizacji kształcenia zawodowego. Zgodnie z powyższym modułowa technologia kształcenia zawodowego kreuje nowy model funkcjonowania placówki edukacyjnej, która
staje się instytucją skoncentrowaną na zaspokajaniu indywidualnych procesów uczenia się prowadzących do osiągania określanych, uznanych na rynku kwalifikacji zawodowych. Co więcej, wprowadzenie modułowej technologii kształcenia zawodowego wpływa na pięć komponentów systemu kształcenia zawodowego, pomiędzy którymi występują określone relacje. Możemy je nazwać pięcioma determinantami wdrażania kształcenia modułowego:
1) placówka edukacyjna posiada własny modułowy program nauczania, który
spełnia wymagania w zakresie efektów kształcenia i jest podzielony jest na niezależne,
odpowiednio zbudowane i skorelowane jednostki modułowe integrujące zawodowe
kształcenie teoretyczne z kształceniem praktycznym;
2) jest możliwe, aby kandydaci do kształcenia rozpoczynali edukację z różnych
poziomów wstępnych, tj. dostępne są różne ścieżki uczenia się, dostosowane do różnych poziomów wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności, predyspozycji i potrzeb
indywidualnych, w czym jest pomocna mapa dydaktyczna programu modułowego;
3) zmienia się rola nauczyciela, który projektuje i realizuje zajęcia edukacyjne
oraz wspiera uczących się z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych i aktywizujących
metod nauczania, doprowadzając ich do uzyskania oczekiwanych efektów kształcenia;
4) pakiety edukacyjne w formie poradnika dla ucznia i poradnika dla nauczyciela
stanowiące obudowę dydaktyczną jednostek modułowych w programie nauczania
odgrywają kluczową rolę w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć edukacyjnych;
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5) występuje efektywna struktura organizacyjna kształcenia zawodowego, która
gwarantuje realizację zajęć edukacyjnych łączących teorię z praktyką (holistyczne
postrzeganie kształcenia zawodowego) w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do
tych, które występują w środowisku pracy.
Należy podkreślić, że brak któregoś ze wspomnianych komponentów w procesie
nauczania i uczenia się wpływa w niekorzystny sposób na efektywność działań edukacyjnych4. Elementy modułowej technologii kształcenia zawodowego w ujęciu systemowym przedstawiono na rys. 1. Jest to układ tak powiązanych ze sobą elementów,
że ich wzajemne relacje tworzą środowisko dydaktyczne ukierunkowane na osiąganie
efektów kształcenia.

Rys. 1. Elementy modułowej technologii kształcenia zawodowego

W Programie Strategicznym modułowa technologia kształcenia ustawicznego jest
projektowana na użytek zidentyfikowanych w zadaniu I.5.1. kwalifikacji i kompetencji specjalistów innowacyjnych systemów wspomagania technicznego. W tabeli 1
przedstawiono katalog 20 kwalifikacji wytypowanych do opracowania modułów
kształcenia zawodowego. Wybrane zostały te kwalifikacje, które są wspólne dla zawodów sektora zaawansowanych technologii.

4

K. Symela, Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Projekt PO-KL „System
wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.
KOWEZiU, Warszawa 2009.
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Tabela 1. Wybrane kwalifikacje w sektorze zaawansowanych technologii przemysłowych, dla
których opracowywane są moduły kształcenia zawodowego.
Lp.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

Wybrane kwalifikacje wspólne
dla zadów (moduły kształcenia)
Kontrolowanie wymagań ochrony środowiska
Wdrażanie i egzekwowanie przestrzegania
aktów prawnych i norm ochrony środowiska w
podmiotach gospodarczych i jednostkach
administracji terenowej
Projektowanie procesów dla przemysłu chemicznego i przemysłów przetwórczych (spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego
itp.)
Nadzór nad uruchamianiem i prowadzeniem
procesów technologicznych
Dobór materiałów do warunków pracy
i recykling
Projektowanie układów, przyrządów
i urządzeń mechaniki precyzyjnej
Diagnostyka układów, przyrządów i urządzeń
mechaniki precyzyjnej
Zarządzanie procesami i optymalizacja procesów wytwarzania układów, przyrządów i
urządzeń mechaniki precyzyjnej
Projektowanie urządzeń, układów i systemów
mechatronicznych
Eksploatacja urządzeń, układów i systemów
mechatronicznych
Diagnostyka urządzeń, układów i systemów
mechatronicznych
Projektowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych
Zarządzanie procesami i optymalizacja procesów wytwarzania części, maszyn
i urządzeń przemysłowych
Projektowanie urządzeń, układów i systemów
automatyki i robotyki
Zarządzanie procesami i optymalizacja procesów wytwarzania z udziałem urządzeń, układów i systemów automatyki i robotyki
Projektowanie systemów automatyki, urządzeń,
sprzętu elektronicznego
i informatycznego
Projektowanie urządzeń, układów
i systemów automatyki przemysłowej
Programowanie aplikacji w wybranym języku i
środowisku programowania
Koordynacja i nadzór realizacji wdrożenia do
produkcji produktu – od opracowania koncepcji
do pełnego wdrożenia
Nadzór nad procesem analizowania
i eksperymentalną weryfikacją produktu oraz
budową prototypów

Specjaliści (zawody) sektora zaawansowanych technologii przemysłowych*/
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*/ Zawody sektora zawoskowanych technologii:
1. Inspektor ochrony środowiska (325504); 2. Specjalista ochrony środowiska (213303); 3. Inżynier inżynierii chemicznej (214501); 4. Inżynier inżynierii
materiałowej (214606); 5. Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna (214405); 6. Inżynier mechatronik (215202); 7. Inżynier mechanik – maszyny i
urządzenia przemysłowe (214404); 8. Inżynier automatyki i robotyki (214903); 9. Inżynier elektronik (215201); 10. Inżynier elektryk – automatyk
(215104); 11. Specjalista zastosowań informatyki (215902); 12. Inżynier produktu (nowy zawód)
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Moduły kształcenia zawodowego projektowane są w oparciu o efekty kształcenia, które zdefiniowane zostały zgodnie z zaleceniem Europejskich (ERK) i Polskich
Ram Kwalifikacji (PRK) w kategoriach wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych, niezbędnych dla danego zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. Rysunek 2 przedstawia sposób projektowania modułów
kształcenia zawodowego w oparciu o efekty kształcenia.

Rys. 2. Projektowanie modułów kształcenia zawodowego w oparciu o efekty kształcenia

Podsumowanie
We współczesnym świecie ujawniły się trzy wielkie czynniki przemian: rozwój
społeczeństwa informacyjnego, rozwój cywilizacji naukowej i technicznej oraz globalizacja gospodarki. Pochodną tych przemian jest rozwój zaawansowanych technologii
przemysłowych, który generuje potrzebę przygotowania specjalistów o ukierunkowanej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach potrzebnych w wielu zawodach
i dziedzinach gospodarki.
Ważne jest także rozwiązanie problemu w jaki sposób umiejętności, wiedza
i kompetencje, z perspektywami na przyszłość, można identyfikować z wyprzedzeniem oraz jak kształtować system edukacji zawodowej, aby sprostać przyszłym wymaganiom generowanym przez nowe technologie, które również determinują strukturę
zatrudnienia.
Nowe wyzwania dla Europy przewidują w szczególności:
− konieczność poprawy jakości kapitału ludzkiego,
− zwiększenie szans zatrudnienia poprzez podwyższenie poziomu kwalifikacji,
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− dostosowanie podaży umiejętności do popytu ma rynku pracy,
− nabywanie nowych umiejętności i kompetencji pozwalających na pełne wykorzystania możliwości rozwoju i ożywienia gospodarczego,
− poprawę monitorowania, oceny, prognozowania oraz dostosowywania umiejętności do potrzeb rynku pracy5.
Powyższe cele kierunkowe wskazują na potrzebę modernizacji w Polsce systemu
kształcenia i doskonalenia zawodowego w takim zakresie aby możliwe było zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w szczególności na kierunkach technicznych, informatycznych i matematyczno-przyrodniczych, oferując jednocześnie absolwentom kompleksowe przygotowanie zawodowe oraz specjalistyczny komponent
nawiązujący do innowacyjnych technologii. Ich tworzenie i stosowanie jest najlepszym dowodem na jakość kapitału intelektualnego. Jednakże wymaga to ścisłej
współpracy sektora nauki z przemysłem oraz sferą edukacji zawodowej.
Niewątpliwie kształcenie modułowe, które w Europie staje się powszechną praktyką, będzie również w Polsce ważnym sposobem nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych, których oczekuje innowacyjna gospodarka. Propozycje rozwiązań
przegotowywane przez ITeE – PIB w ramach Programu Strategicznego stanowią
wsparcie i przykład dobrej praktyki dla tworzonej w szkołach wyższych i średnich
oferty programowej opartej na efektach kształcenia, która powinna być budowana
zgodnie z wymaganiami ERK i PRK.
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Kształcenie mechatroników.
O modelach metaforycznych
ułatwiających zrozumienie mechatroniki
Education of mechatronics. The metaphorical models which
facilitate understanding of mechatronics

Słowa kluczowe: edukacja mechatroniczna, modele metaforyczne, szkolnictwo wyższe,
kształcenie mechatroników.
Key words: mechatronics education, metaphorical models, higher education, training
of mechatronics’.
Sumary
This article introduces the mechatronics by its metaphorical models in the teaching context. The presented models show the essence and the most important aspects of mechatronics: integration process and transdisciplinarity. They can be used at different levels of
education - from a basic understanding of mechatronics ( metaphor of a mixed-breed dog,
brefing, cart) to analysis and design of mechatronics devices (bicycle metaphor, mechatronics compiler metaphor). The summary of the article includes the answer to the question: Who is the mechatronics’ worker and what should be the mechatronics’education?

Wprowadzenie – Dlaczego modele metaforyczne?
Mechatronika jest przedmiotem specyficznym, niezbyt łatwym do zrozumienia
czy nauczania. Aby się o tym przekonać, wystarczy uświadomić sobie różnorodność
komponentów, które tworzą typowy produkt mechatroniczny. Komponenty mechaniczne współpracują z komponentami elektronicznymi i powiązane są w jedną całość
za pomocą komponentów systemowych: magistral, interfejsów i oprogramowania
(rys. 1).
Metafory, jak wiemy z literatury pięknej, są zwrotami stylistycznymi, przenośniami. Przenoszą znaczenie poza rozpatrywany obiekt w celu lepszego zobrazowania
tego obiektu, ułatwienia zrozumienia jego istoty. Opisują coś przez odniesienie do
czegoś innego, co jest takie samo (lub prawie takie samo), ale w inny sposób. Metafora przenosi Nieznane na Znane, Abstrakcyjne na Konkretne, Trudne na Łatwe, Złożone na Proste, Dalekie na Bliskie.
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Rys. 1. Komponenty produktu mechatronicznego

Modele, jak wiemy z nauk technicznych, są zwykle opisem teoretycznym, który
pozwala zrozumieć jak system działa lub jak może działać. Modelem jest też fizyczna
reprezentacja tego, jak coś wygląda lub jak działa. Dlatego mówi się o modelach teoretycznych lub fizycznych. Modele są zwykle węższe od tego, co reprezentują.
Metafory mają wiele wspólnego z modelami. W obu przypadkach chodzi bowiem
o odwzorowanie (reprezentacje) podstawowych atrybutów systemu. Jest jednak różnica. Sprowadza się ona do różnicy znaczeń między słowem „uproszczony” a słowem
„inny”: model wyraża to samo, ale w sposób uproszczony, natomiast metafora wyraża
to samo, ale w sposób inny. I w tym tkwi siła dydaktyczna metafory.
Pojęcie modelu metaforycznego jest więc powiązaniem różnych obszarów znaczeniowych, które wzajemnie się uzupełniają i przynoszą synergię efektów dydaktycznych. W tym kontekście modelowi metaforycznemu blisko jest do mechatroniki,
która jest przecież powiązaniem różnych domen z orientacją na synergię cech.
Dlaczego modele metaforyczne są przydatne w edukacji mechatronicznej?
• Bo działają na wyobraźnię i pomagają abstrahować.
• Bo kładą nacisk na rozumienie istoty, a nie na gołe fakty.
• Bo zachęcają do akceptowania i stosowania pomysłów pochodzących z najróżnorodniejszych źródeł.
• Bo można je traktować jako wstępny etap do poprawnego modelowania fizycznego.
Poniżej spróbuję przedstawić pięć takich modeli. Obrazują one istotę i różne
aspekty mechatroniki i urządzeń mechatronicznych. Pierwszy model dotyczy tylko
samego pojęcia mechatroniki. Kolejne modele ukazują podejście mechatroniczne
i strukturę urządzenia mechatronicznego na przykładzie znanego powszechnie zjawiska naturalnego (oddychanie), znanych powszechnie urządzeń (furmanka, rower) oraz
jednego z podstawowych pojęć informatyki (kompilator).
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Model I – pies wielorasowy (kundel)
Słowo „mechatronika” zarówno orientuje jak i tworzy wieloznaczność. Orientuje,
bo stanowi pewien formalny konstrukt neologiczny (mechanika + elektronika); tworzy
wieloznaczność, bo przyciąga specjalistów mechaników, automatyków, elektroników,
informatyków. Są oni wprawdzie otwarci na rzeczy nowe, ale często zachowują specjalnościowy sposób myślenia ze skłonnościami do absolutyzowania roli dyscypliny z której przyszli. W tym też należy upatrywać dużego zróżnicowania definicji mechatroniki.
W istniejących definicjach mechatroniki odmienia się z reguły, na wszelkie możliwe sposoby i w różnorodnych aspektach i kontekstach (strukturalnym, funkcjonalnym), kilkanaście słów kluczowych: integracja, synergia, system, inteligencja (podejmowanie decyzji), mikroelektronika, mikroprocesor, komputer, mechanizm, elektromechanika, sterowanie, czas rzeczywisty. Żadna z nich jednak nie obejmuje mechatroniki całościowo.
Metaforycznie relacje między mechatroniką a tradycyjnymi dyscyplinami nauk
technicznych, z których wyrosła, przypominają relacje we świecie psów [1]: Istnieją
jednoznaczne definicje psów rasowych, brak natomiast jednoznacznej definicji psa
wielorasowego. Na tle dyscyplin tradycyjnych (psy wielorasowe) mechatronika jawi
się jako pies wielorasowy, ze wszystkimi jego zaletami, a jest ich wiele.
O psie wielorasowym wiadomo, że jest mieszańcem; zwykle inteligentnym i łatwo przystosowującym się do otoczenia. Prawie to samo można powiedzieć o mechatronice i urządzeniach mechatronicznych – są mieszaniną różnych dziedzin techniki,
z wbudowaną sztuczną inteligencją, która pozwala im się dopasowywać do zmiennych
warunków pracy a nawet samooptymalizować się.
Tak, jak wielorasowość pozwala przebijać się kundlom i być najbardziej żywotnymi ze wszystkich ras, wielodomenowość mechatroniki powoduję przewagę urządzeń
mechatronicznych nad urządzeniami klasycznymi. Mieszanina staje się lepsza, a nawet
najlepsza. Wzorem jest biologia. Świadczą o tym nie tylko kundle, ale i inne produkty
biologiczne, jak wódki i zioła, których istota leży w mieszaninie a nie w jednorodności.
Model II – oddychanie
Opracowany i zastosowany przez firmę BMW mechatroniczny układ rozrządu
w silnikach spalinowych, o nazwie Valvetronic, wzoruje się na technice oddychania
człowieka [2]. Przy dużym wysiłku oddychamy głęboko i długo. Jeśli potrzebujemy
mniej powietrza, to nie dławimy jego dopływu przez przymykanie nosa i ust, lecz
oddychamy krócej i płyciej.
W klasycznym silniku spalinowym jest inaczej. Niezależnie od wysiłku (obciążenia) głębokość „oddechu” (skok zaworów) jest taka sama; zmienia się tylko jego częstotliwość, stosownie liczby obrotów. Mniejszą ilość dopływającego powietrza uzyskuje się przez dławienie ssania (przepustnica), a nie przez mniejszy pobór bezpośrednio do cylindra. Przepustnica odpowiada zamykanemu nosowi czy zamykanym ustom.
System Valvetronic umożliwia bezstopniowe zmienianie skoku zaworu od 0 do
9,7 mm. Duży skok odpowiada oddechowi głębokiemu, długiemu; mały skok – płytkiemu, krótkiemu. Tak jak w przyrodzie, bez dławienia i powodowanych nim strat.
Zawory napędzane są przez dźwignię pośrednią, przestawialną silnikiem elektrycz-
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nym, umieszczoną między wałkiem krzywkowym a dźwigienką działającą bezpośrednio na trzonek zaworu. Valvetronic pracuje precyzyjnie i szybko. Przestawienie ze
skoku minimalnego na maksymalny zajmuje tylko 0,3 s. Dodanie „gazu” powoduje
wzrost skoku, zdjęcie nogi z „gazu” – zmniejszenie skoku zaworów. Do pełnego wykorzystania tych możliwości nastawczych konieczne jest wydajne sterowanie. Dlatego
Valvetronic dysponuje własnym 32-bitowym komputerem (mikrokontrolerem) zsieciowanym ze sterowaniem silnika.
Przy niewielkim obciążeniu silnik pracuje z bardzo małymi skokami zaworów, od
0,5 do 2 mm. Mieszanka paliwowa dostaje się do komory spalania przez wąską szczelinę, przez co nabiera dużej prędkości. Skutki: (1) idealne rozpylenie już przy zimnym
silniku, co z kolei jest warunkiem szybkiego i równomiernego procesu spalania; (2)
spokojny bieg silnika na małych obrotach; (3) likwidacja przepustnicy, bo jej funkcję
(sterowanie dopływem mieszanki) przejmuje zawór ssący.
Model III – furmanka
Stare rozwiązania techniczne odchodzą zwykle do lamusa fizycznie, ale nie koncepcyjnie. Potwierdzeniem tego jest próba opracowania układu napędowego pojazdu,
w którym kierowanie elektroniczne (steer-by-wire) zintegrowane jest z hamowaniem
elektronicznym (brake-by-wire) i ESP [3]. Całość sterowana jest jednym, redundantnym komputerem. Koncepcja przypomina furmankę: Przez lejce (cugle) koń otrzymuje rozkazy, których właściwe wykonanie przekazuje (pozostawia) się mu i jego „układowi napędowemu” – on wybiera współpracę swoich nóg, dopasowuje kontrakcję
mięśni do nierówności drogi i wymija przeszkody.
Koncepcję tę można zrealizować za pomocą modułów mechatronicznych: silnika,
przekładni, osi, i układu kierowniczego. Za pomocą sterowania elektronicznego powstaje całościowa koncepcja zintegrowanego układu napędowego w celu spełnienia
całościowego zadania ruchu z funkcjami napędzania, hamowania, kierowania i podpierania (konstrukcja nośna) oraz sterowania za pomocą techniki drive-by-wire. Funkcje pojazdu realizowane są tylko elektrycznie, bez połączenia mechanicznego.
Porównanie furmanki z samochodem jasno pokazuje, jak bionika może sprzyjać
opracowaniu koncepcji inteligentnego pojazdu. Chodzi przy tym o takie zagadnienia,
jak jazda autonomiczna czy półautonomiczna, sidestick (przyszły element sterowniczy, podobnie jak joystick, zamiast kierownicy, pedału „gazu” i hamulca) czy tzw.
dyszel elektroniczny.
Model IV – rower
Ukoronowaniem przedstawionych metafor mechatronicznych może być rower
w ujęciu ÅSTRÖMa [4]. Na przykładzie roweru wspaniale można zilustrować najważniejsze zagadnienia mechatroniki:
• rolę modelowania,
• kluczową rolę wzajemnego powiązania konstrukcji i sterowania,
• rolę sensorów i aktorów oraz
• zintegrowanie systemu i projektowanie sterowania.
Pomocne są przy tym pytania: Jak rowerzysta zachowuje równowagę (stabilizuje
rower)? Przez skręcanie kierownicą czy przez wychylanie swego ciała? Dlaczego
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możliwa jest jazda bez trzymania kierownicy? Jak na zachowanie równowagi wpływa
konstrukcja roweru? Dlaczego widelec przedni wygląda tak jak wygląda? Z odpowiedzi na nie wynika główne przesłanie: Rower jest układem ze sprzężeniem zwrotnym
a działanie na przedni widelec jest kluczowe.
Modelowanie i analiza sprzężenia zwrotnego daje dobry wgląd w stabilizację roweru. Na początek wystarcza model drugiego rzędu: sztywny rowerzysta i statyczny
model widelca przedniego. Model ten prowadzi do wniosku, że rower jest samosterowalny (w sensie zachowania równowagi), gdy jego prędkość jest większa od krytycznej. Kluczem jest konstrukcja przedniego widelca.
Rower jest bardzo wdzięcznym przykładem do zrozumienia istoty stabilności
i teorii sterowania (elegancki sposób do zilustrowania zer). Do pokazania, że ważna
jest dynamika i że system wydający się statycznie bez zarzutu (np. rower z kierowanym kołem tylnym) jest nie do przyjęcia z punktu widzenia dynamiki (jest niestabilny). Do pokazania, że system, trudny do sterowania z powodu zer w prawej półpłaszczyźnie, można znacznie poprawić przez wprowadzenie większej liczby sensorów
i aktorów. Że zera w prawej półpłaszczyźnie mają pewne niespodziewane konsekwencje, co nadaje rowerowi zachowanie sprzeczne z intuicją. Tym można też wytłumaczyć wiele wypadków motocyklowych.
Na przykładzie roweru można zobrazować jak silnie zjawisko zależy od przyjętego modelu. Prosty model drugiego rzędu, ukazujący trudności sterowania, kłóci się
one z naszym przeświadczeniem praktycznym o łatwości jazdy na rowerze. Trudności
można usunąć przez wprowadzenie dodatkowej zmiennej sterującej – wychylenia
rowerzysty.
Doświadczony rowerzysta do sterowania używa wychylenia ciała i momentu
skręcającego kierownicę. Intuicyjnie wygląda to tak:
• Rower jest napędzany tak szybko, że przechodzi w stan równowagi (stabilizuje się) automatycznie.
• Skręt jest inicjowany przez moment przyłożony do kierownicy, rowerzysta
przechyla się, aby przeciwdziałać sile dośrodkowej, która będzie skłaniać rower do
przechylenia się w złym kierunku; jest to szczególnie ważne dla motocykli, bo są one
znacznie cięższe niż motocyklista.
Tego rodzaju rozważania są bardzo cenne, bo w prosty sposób wiążą teorię
z praktyką przez formułowanie wytycznych konstrukcyjnych w rodzaju: „Zera można
wyeliminować przez dodanie sensorów i aktorów” czy „rower z kierowanym kołem
tylnym jest niestabilny, ale problem można rozwiązać za pomocą żyroskopu”.
Model V – kompilator mechatroniczny
Podstawowym problemem podczas powstawania produktu mechatronicznego jest
integracja metod jego projektowania i modelowania. Chodzi przede wszystkim o to,
jak przejść od projektowania sekwencyjnego (mechanika  elektronika  oprogramowanie) do projektowania zintegrowanego, współbieżnego, czyli mechatronicznego.
Komponenty mechatroniczne opisuje się przy tym nie tylko jakimś jednym, jedynym
modelem, lecz wieloma modelami, pochodzącymi z różnych dziedzin (domen) i wzajemnie się uzupełniającymi. Wśród różnych opisów tego rodzaju na uwagę zasługuje
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przede wszystkim model R. Isermanna [5]. Model ten można nazwać „uzupełnieniowym”, bo uzupełnia etapy projektowania klasycznego. Drugą, interesującą grupę modeli można nazwać modelami „informatycznymi”. Ich źródła leżą bowiem w metodyce projektowania oprogramowania. Na uwagę zasługują tu dwa modele: (1) tak zwany
model V [6], który stał się w Niemczech on przedmiotem znormalizowanych wytycznych projektowania (VDI-Richtlinie 2206) oraz (2) tak zwany kompilator mechatroniczny [7]. Ten ostatni wydaje się mieć dla mechatroniki dużą wartość dydaktyczną,
bo w prosty sposób obrazuje i rozszerza znane powszechnie pojęcie z informatyki.
Pojecie kompilatora mechatronicznego nie powstało bez powodu. Jest ono przyczynkiem do zalgorytmizowania projektowania systemów mechatronicznych. Jest też
inspiracją do szukania odpowiedzi na pytanie: Co w projektowaniu mechatronicznym
daje się przetłumaczyć na zasadzie kompilatora informatycznego?
Powiązanie komponentów mechaniczno-sterowaniowych nie daje się jednak
sprowadzić do procesu sekwencyjnego, w którym wystarczy spełnić jednoznaczne
warunki. „Język” projektowania, a więc podstawowe komponenty mechatroniczne
i ich możliwe kombinacje można wprawdzie opisać jednoznacznie od strony materiałowej, geometrycznej i zachowaniowej, ale to nie wystarczy. Całkowite zachowanie
systemu nie jest bowiem prostą sumą zachowań jego komponentów. Przekonano się
o tym już dawno podczas projektowania systemów czysto mechanicznych. Stąd się
biorą podstawowe różnice między kompilacją w informatyce a jej proponowanym
odpowiednikiem w mechatronice (tabela 1).
Tabela 1. Porównanie kompilacji w informatyce z kompilacją w mechatronice
Kompilacja w informatyce

Kompilacja w mechatronice

Proces sekwencyjny

Iteracja (jak winda między piętrami)

Stałe i precyzyjne reguły

Brak stałych i precyzyjnych reguł

Algorytm

Iteracja heurystyczna

Całkowite zastąpienie człowieka

Wspomaganie człowieka

Kłopoty, na jakie napotykamy podczas projektowania mechatronicznego, przekonująco opisują Peltz i Waddington [8]: „Elektronika zajmuje się procesami analogowymi, cyfrowymi jak również ciągłymi i zdarzeniowymi. Tym samym zajmuje się
mechanika, ale często z zupełnie innych powodów. Zdarzenia w obszarze mechaniki
mogą być, na przykład, wyzwalane przez przejście od tarcia statycznego do kinematycznego. W elektronice, z drugiej strony, zdarzenie pojawia się przez nagłe zadziałanie przełącznika, wyzwolenie połączenia do całego świata cyfrowego. W mechanice
mamy do czynienia z aspektami geometrycznymi w trzech przestrzennych wymiarach.
Trzeba też wziąć pod uwagę mechanikę układów wielociałowych i układów ciągłych.
Na koniec oprogramowanie można traktować jako informację w obwodach bistabilnych i stąd zaklasyfikować jako elektronikę.”
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Podsumowanie – Kim jest mechatronik i czym powinna być edukacja
mechatroniczna?
Na pierwsze pytanie ciekawą (i metaforyczną w formie) odpowiedź można znaleźć w materiałach informacyjnych propagujących studiowanie mechatroniki na Uniwersytecie Keplera w Linzu (rys. 2). Odpowiedzią na pytanie drugie niech będą słowa
z bardzo ciekawej pracy doktorskiej o edukacji mechatronicznej [9]:
„ ... mechatronika jest specyficznym przedmiotem, niezbyt łatwym do zrozumienia czy nauczania. Aby działać mechatronicznie, trzeba działać synergetycznie; a działanie synegetyczne, ogólnie biorąc, wymaga bycia ekspertem we wszystkich podległych przedmiotach. ... Wymaga to edukacji nietradycyjnej, która skupia się raczej na
trenowaniu niż studiowaniu, opiekowaniu (coaching) niż nauczaniu, eksperymentowaniu niż czytaniu, pracy wspólnej niż oddzielnej i raczej byciu mechatronicznym niż
studiowaniu mechatroniki.”
Metaforyczne modele mechatroniki mają ogromny potencjał dydaktyczny. Działają
na wyobraźnię i pomagają abstrahować. Kładą nacisk na rozumienie istoty, a nie na
gołe fakty. Ukazują, że mechatronika jest naśladowaniem sensomotoryki człowieka.
Przez to sprzyjają rozwiązaniu problemu i uczeniu się przez rozwiązywanie problemów,
co jest tak ważne w edukacji mechatronicznej.

Rys. 2. Kim jest mechatronik (według Linzer Mechatronik)

Przedstawione metafory mechatroniki obrazują istotę podejścia mechatronicznego. Podkreślają, że jest ono podejściem całościowym (holistycznym), w którym chodzi o komunikację i integrację wiedzy ujawniającej się podczas współpracy przedstawicieli różnych domen. Zachęcają też do akceptowania i stosowania pomysłów pochodzących z najróżnorodniejszych źródeł, co jest kluczem do formowania inżyniera
mechatronika.
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Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

Technologie informatyczne w doskonaleniu
kwalifikacji zawodowych
Information Technologies in the vocational qualifications
development

Słowa kluczowe: kompetencje zawodowe, proces pracy, pakiet edukacyjny, doskonalenie zawodowe, platforma informatyczna, e-pakiet, e-learning.
Key words: vocational competences, process of a work, educational package, vocational improvement, Internet educational platform, e-package, e-learning
Sumary
The issue of preparing high class specialists in the field of advanced industrial technologies for sustainable development of a country is a priority challenge for vocational
education systems. ITeE-PIB in Radom is realising this thematic area within the framework of the Strategic Programme as well as in the frame of Lifelong Learning Programme. Paper characterizes the activities aiming at the competences development of
the Polish enterprises managers, in the field of advanced technologies transfer and
commercialisation of innovative solutions. In the article, there were presented also the
methods of workers` competence diagnosis with the use of MapCom IT tool and methodological and technological requirements for design and implementation the materials
for e-learning (e-packet) with the use of IT platform.

Wprowadzenie
Technologie informatyczne w edukacji ustawicznej są sposobem interaktywnego
działania w procesie nauczania – uczenia się, który wzbogaca możliwości procesu
dydaktycznego. Ze względu na swoje cechy i bogactwo oferowanych możliwości znalazły odzwierciedlenie w priorytetach strategii krajowych i programów międzynarodowych. Niepodważalne zalety e-learningu, którymi są: ograniczenie kosztów nauczania, zwiększenie dostępności dalszego podnoszenia kwalifikacji, ciągły dostęp do
wiedzy, możliwość konsultacji eksperckich, indywidualizacja kształcenia, ciągła kontrola postępów w nauce, pozwalają prognozować, że technologia ta wniesie nową
jakość do edukacji ustawicznej oraz przez rozwój zawodowy osób i przedsiębiorstw
przyczyni się do rozwoju całego społeczeństwa.
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Analiza dotychczasowych osiągnięć w ramach rozwoju technologii informatycznych wskazuje, że profesjonalne podejście do tworzenia systemu diagnozowania
i doskonalenia kompetencji pracowniczych wiąże się z koniecznością rzetelnego opracowania materiałów i narzędzi informatycznych. Zagadnienia związane z diagnozowaniem i doskonaleniem kompetencji pracowniczych powinny stanowić podstawę
refleksji naukowej, skupiającej się wokół następujących problemów badawczych:
− Jak wykorzystać technologie informatyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu
kompetencji zawodowych?
− Jak połączyć potrzeby rynku pracy z kształceniem?
− Jak wdrożyć nowoczesne standardy i innowacyjne programy nauczaniauczenia się?
Doświadczenia ITeE-PIB w obszarze diagnozowania i doskonalenia kompetencji
zawodowych wynikają z realizacji wielu prac naukowo-badawczych i projektów międzynarodowych, które przewidywały:
− wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzia informatycznego zarządzania
wiedzą i szkoleniami w przedsiębiorstwie w oparciu o analizę procesu pracy;
− opracowanie i wdrożenie e-pakietu edukacyjnego dla monterów suchej zabudowy, dostosowanego do wymagań środowiska informatycznego i form szkoleniowych w trybie pozaformalnym i nieformalnym wraz z elastycznymi mechanizmami walidacji i transferu efektów uczenia się.

Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych
Projekt Mapping of competencies as a new tool of knowledge management in
a company - Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie <MapCom> realizowany był w ramach programu Lifelong
Learning Programme Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji w latach 2008-2010,
który miał na celu poprawę jakości szkoleń i polityki szkoleniowej firm w celu promowania rozwoju innowacyjnych praktyk w zarządzaniu wiedzą oraz polepszania
przejrzystości i rozpoznawalności kompetencji zawodowych. Projekt polegał na przeniesieniu na grunt polski i holenderski metodologii i narzędzia informatycznego MapCom, służącego do analizy potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie i bazującego
na analizie procesów pracy.
Partnerstwo projektu składało się z: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Gdańsku (TNOiK) jako Lidera projektu oraz Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia (En.A.I.P. F.V.G) – Włochy;
Kenniscentrum Handel (KCH) - Holandia oraz Instytutu Technologii Eksploatacji –
PIB (Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki).
Idea wykorzystania zbioru kompetencji pracowniczych jako punktu odniesienia
dla tworzenia programów szkoleniowych i opisu profili zawodowych wynika ze strategii opartej na wykazie umiejętności, obejmującym szerszą grupę zawodów. Zgrupowane zawody tworzą szerszy kontekst wykonywanych zadań zawodowych, umożliwiający w rezultacie osiągnięcie większej mobilności pracowniczej na rynku pracy.
Kompetencje pracownicze są na ogół wielowątkowe, ponieważ dotyczą relacji powiąEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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zań pomiędzy działaniami zawodowymi, wiedzą, intuicją, umiejętnościami i postawami. Można je zdobyć we wszelkiego rodzaju kontekstach w sposób formalny, pozaformalny i nieformalny, a ponadto powinny być dostosowane do wymagań i charakteru środowiska pracy oraz wykonywanych zadań zawodowych. Proces identyfikowania
kompetencji związany jest często z działaniami zawodowymi w środowisku pracy,
właściwymi dla stosowanych technologii. Ważne jest, aby kompetencje były identyfikowane na podstawie rzeczywistych procesów pracy, a nie odnoszonych do warunków środowiska szkoleniowego.
Model diagnozowania kompetencji zawodowych opisany w projekcie, oparty na
analizie procesu pracy, umożliwia budowanie profili kompetencyjnych potrzebnych
w działalności danego przedsiębiorstwa, analizę potrzeb szkoleniowych pracowników,
a także ułatwia procesy rekrutacji i oceny oraz wartościowania stanowisk pracy. Nowoczesne zarządzanie integruje procesy produkcyjne, biznesowe oraz zarządzanie
zasobami ludzkimi. Dlatego nieodzowne jest stosowanie narzędzi informatycznych
z uwagi na analizę ogromnej liczby danych. Program komputerowy MapCom jest
narzędziem informatycznym spełniającym oczekiwania w tym zakresie. Umożliwia
tworzenie zestawów procesów pracy, które są stabilne, łatwe do korygowania i integrowania [5].
W niniejszym modelu można łączyć tradycyjne egzaminowanie, składające się
z części teoretycznej i praktycznej z walidacją efektów uczenia się, czyli uznaniem
przez powołaną w tym celu formalną komisję osiągnięć edukacyjnych i zawodowych
uzyskanych na drodze doświadczenia zawodowego w trybie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Wspomniane wyżej cechy podejścia kompetencyjnego
w kształceniu i szkoleniu zawodowym powodują, że model analizy kompetencji jest
ciekawą i innowacyjną propozycją dla polskiego systemu, zwłaszcza pozaszkolnej
edukacji zawodowej.
Model Mapcom spełnia kryteria wysokiej jakości przygotowania do pracy zawodowej przede wszystkim dzięki oparciu treści kształcenia na procesach pracy występujących w danych technologiach. System taki sprzyja uczeniu się przez całe życie
i budowaniu kapitału intelektualnego każdego człowieka z osobna, jak i całych organizacji i przedsiębiorstw. Akcentuje potrzebę posiadania i rozwijania kompetencji
ogólnych (zwanych metakompetencjami), które stanowią podstawę wszelkiej działalności zawodowej. W wyniku procesu diagnozowania kompetencji oferowane są krótkie cykle szkoleniowe adekwatne do potrzeb wybranych stanowisk pracy. Szkolenia
kończą się wydaniem certyfikatu. Zbiór zgromadzonych certyfikatów tworzy profil
kwalifikacyjny danego pracownika. W analizowanym modelu nie jest ważne, na jakiej
drodze osoba ucząca się osiągnęła wymagany poziom umiejętności zawodowych,
ponieważ ocenianiu podlegają jedynie efekty uczenia się. Model zapewnia łatwą identyfikację wyników obserwacji wykonywanych działań w procesie pracy oraz umożliwia ocenę wiedzy i umiejętności pracowników jako zdolności do efektywnego wykonywania działań na poszczególnych stanowiskach pracy.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi według modelu MapCom wpisuje się
w podejście oparte na efektach uczenia się, zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF), w których dąży się do uzyskania pełnej zgodności pomiędzy wymaga92
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niami rynku pracy, formalnym systemem edukacji, a systemem pozaformalnych
i nieformalnych szkoleń, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw. Model MapCom
umożliwia zdefiniowanie relacji pomiędzy rezultatami procesu uczenia się a kompetencjami wymaganymi przez rynek pracy. Przy jego pomocy jest możliwe odnalezienie wspólnych kompetencji głównych, wchodzących w skład profili kompetencji jako
rezultatów procesu uczenia się. Profile kompetencji będące wynikiem analizy procesu
pracy mogą być bazą do dokonania walidacji, certyfikacji i wzajemnego uznawania
kompetencji na rynku pracy

Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym
Projekt Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled
workers SkillSup - System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla
osób o niskich kwalifikacjach <SkillSup> realizowany jest w ramach programu Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji w latach 20112012, który ma na celu opracowanie i wdrożenie e-pakietu edukacyjnego dla monterów suchej zabudowy wnętrz, dostosowanego do wymagań środowiska informatycznego i form szkoleniowych w trybie pozaformalnym i nieformalnym wraz z elastycznymi mechanizmami walidacji i transferu efektów uczenia się. Strona internetowa projektu: http://www.skillsup.eu/
Partnerstwo projektu składa się z: Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
(Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) jako Lidera projektu, który jest
odpowiedzialny za badanie potrzeb szkoleniowych, transferowanie systemu informatycznego i pakietu edukacyjnego do wszystkich partnerów, zapewnienie jakości,
a także za proceduralne rozwiązania walidacji i certyfikacji; Polskiego Stowarzyszenia
Gipsu (PSG) odpowiedzialnego za pilotażowe wdrożenie pakietu edukacyjnego z zakresu systemów płyt gipsowo-kartonowych w Polsce oraz za rozpowszechnianie informacji dotyczących projektu na poziomie krajowym i międzynarodowym wśród
firm i instytucji systemu suchej zabudowy z sektora budowlanego. Ponadto będzie
uczestniczyć w organizacji lokalnych seminariów z udziałem deweloperów i firm
budowlanych; Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Oddział
w Gdańsku (TNOiK) odpowiedzialnego za zapewnienie kursów szkoleniowych dla
osób dorosłych (głównie bezrobotnych) oraz dla firm, w tym elementów szkolenia
ICT w określonych dziedzinach. Projekt posiada dwóch partnerów zagranicznych:
Ente ACLI Istruzione e formazione Professional Friuli Venezia Giulia (ENAIP FVG Włochy) odpowiedzialnego za pilotażową aplikację pakietu edukacyjnego z zakresu
systemów suchej zabudowy wnętrz, a także za przygotowanie lokalnego seminarium
upowszechniającego oraz Uniwersytetu Dunarea de Jos Din Galati (Rumunia) odpowiedzialnego za realizację głównego pakietu roboczego, mającego na celu opracowanie i stosowanie systemu wspomagającego szkolenie instalatorów w technologii systemów suchej zabudowy wnętrz oraz digitalizację pakietu edukacyjnego „Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów” (w wersji off-line i on-line ).
Przygotowanie interaktywnego kursu dla doskonalenia kompetencji pracowników
wymaga wsparcia procesu dydaktycznego technologiami informatycznymi, pozwalającymi dostosować formę przekazu treści do potrzeb i oczekiwań uczących się. WyEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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zwaniom tym odpowiada realizowany projekt transferu innowacji „System wsparcia
uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla pracowników o niskich kwalifikacjach (SkillSup) przewidujący zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i produktów
w celu podniesienia jakości szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy projektu adaptują sprawdzone pomysły i przeprowadzą pilotażowe
wdrożenie przekształconych pakietów edukacyjnych na wersje elektroniczną
(e-pakiety dla e-learningu) zgodnie z potrzebami szkoleniowymi. Zostaną określone
zasady i procedury walidowania kompetencji będących wynikiem uczenia się pozaformalnego i nieformalnego wraz z możliwością transferu i uznawania efektów uczenia się, z wykorzystaniem koncepcji punktów ECVET [12].
Przedsięwzięcie edukacyjne zorientowane jest na przetestowanie rozwiązań
w zakresie funkcjonowania e-pakietów dla wybranych kompetencji zawodowych
wśród pracowników montujących systemy suchej zabudowy wnętrz i preferujących
samokształcenie. Do rezultatów miękkich można zaliczyć upowszechnienie innowacyjnych metod doskonalenia zawodowego w środowisku pracowniczym i wśród placówek edukacyjnych branży budowlanej. Grupę docelową stanowią osoby o niskich
kwalifikacjach, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Osobom tym zostaną
udostępnione pakiety edukacyjne bogato ilustrowane w wersji zarówno papierowej,
jak i elektronicznej (e-pakiety) wykonanej w technologii e-learning, umożliwiające
samodzielne lub pod nadzorem instruktora poznawanie i kształtowanie nowych umiejętności (rys.1). Po dokonaniu samooceny z wykorzystaniem testów słuchacz będzie
miał możliwość przejść procedurę walidacji zdobytych kompetencji. Po spełnieniu
kryteriów przyznany zostanie certyfikat umiejętności wraz z wyrażoną w punktach
ECVET wartością zależną od poziomu umiejętności. Przyznane certyfikaty poddane
zostaną ocenie przez krajowych i zagranicznych partnerów pod względem szansy
uzyskania zatrudnienia [4].

Rys. 1. e-pakiet dla szkolenia montera suchej zabudowy – przykładowy widok ekranu
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Pomysł wykorzystania pakietów edukacyjnych w kształceniu pracowników został
przyjęty przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), w wyniku szczegółowych
analiz na całym świecie pokazują doświadczenia MOP, że proces kształcenia modułowego jest znany z wysokiej wydajności i użyteczności, zwłaszcza w kształtowaniu
umiejętności zawodowych. W sytuacji rosnącej mobilności ludzi do pracy i nauki,
gdzie ludzie coraz częściej podnoszą swoje kwalifikacje poprzez różnego rodzaju
szkolenia, kształcenie ustawiczne stało się koniecznością stworzenia powiązań między
systemami kwalifikacji. W kształceniu zawodowym dorosłych, kształcenie modułowe
z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych jest postrzegane jako środek przeciwdziałania bezrobociu. Kursy oparte na modułach pozwalają w stosunkowo krótkim czasie
zdobyć wiedzę przez ludzi o niskich kwalifikacjach, przekwalifikowania się pracowników lub dostosowania nabytych umiejętności do poziomu wyznaczonego przez
rozwój techniki, technologii produkcji i usług.
Efekty przewidziane w projekcie transferu innowacji odpowiadają polskim strategicznym priorytetom programu „Uczenie się przez całe życie”, które ogniskują się na:
− uznawaniu kwalifikacji polskich pracowników na europejskim rynku pracy,
− poprawie jakości oraz dostępności w zakresie edukacji zawodowej dla osób
niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach;
− wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych programów (ofert) i treści szkoleniowych, oraz doskonaleniu
kompetencji w zakresie komunikowania się w językach obcych na rynku pracy.
Badanie w zakresie potrzeb szkoleniowych odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania stworzonego przez ITeE-PIB „System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników” http://diagnozowaniekompetencji.pl/. Informatyczny system
diagnozowania kompetencji współgra z ideą Europejskich Ram Kwalifikacji w kształceniu ustawicznym, które tworzy nowy sposób interpretowania kwalifikacji w całej
Europie i stanowi punkt odniesienia dla tworzenia struktur kwalifikacji w poszczególnych krajach. Opracowane narzędzie informatyczne nawiązuje do Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych oraz Krajowego Systemu Kwalifikacji. System
został zmodyfikowany w ramach projektu „Zaawansowane technologie przemysłowe
i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju” w zadaniu „Kwalifikacje i kompetencje w obszarze zaawansowanych technologii przemysłowych" w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej
na wiedzy). W szczególności system umożliwia monitorowanie wymagań dotyczących
kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz określanie potrzeb szkoleniowych
w zawodach wysokiej szansy i zaawansowanych technologii, w tym w zawodach
szkolnych podległych resortowi gospodarki. Oprogramowanie przewiduje strategię
własnej oceny umiejętności zawodowych.
Grupa docelowa projektu SkillSup obejmuje ludzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, o niskich kwalifikacjach, którzy chcieliby zdobyć nowe umiejętności
w branży budowlanej – w nowej, szybko rozwijającej się specjalności monter instalacji suchej zabudowy wnętrz. Zadania projektu przewidują możliwość walidacji wymaganych kompetencji pracowników i przygotowywania raportów określających poEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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trzeby szkoleniowe, z orientacją na przedstawienie pewnych szczególnych zadań zawodowych, umiejętności i specyficznych cech psychofizycznych, które są obecnie
trudne do osiągnięcia dla osoby, która ma być oceniana na własną rękę. Pakiety edukacyjne wspierają proces tworzenia intelektualnych i praktycznych umiejętności. Są
one także postrzegane jako podstawowe środki dydaktyczne w kształceniu modułowym. Organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego oraz ocena osiągnięć
słuchacza, zgodnie z metodycznymi wskaźnikami określonymi w pakiecie edukacyjnym, gwarantuje uzyskanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania
zadań zawodowych, typowych dla danego zawodu.

Otwarte zasoby edukacyjne dla pracowników innowacyjnej gospodarki
Technologię modułowych szkoleń zawodowych Międzynarodowej Organizacji
Pracy (metodologia MES - Module of Employable Skills) przyjęto również w inicjatywie podjętej przez ITeE-PIB w ramach programu strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki. Zakres realizowanych w latach 2010-2014 prac badawczo-wdrożeniowych obejmuje między innymi zadania z obszaru nowych technologii kapitału intelektualnego, w tym opracowanie projektu systemu rozwoju zasobów ludzkich polskich przedsiębiorstw dla zapewnienia ich trwałego i zrównoważonego rozwoju. W ramach jednego z zadań: System Rozwoju Zasobów Ludzkich – Szkolenie i Doskonalenie Pracowników Innowacyjnej Gospodarki została opracowana i zweryfikowana (w badaniu sondażowym 40
polskich przedsiębiorstw) metodyka badania luk kompetencyjnych wśród pracowników zaangażowanych w procesy transferu innowacyjnych rozwiązań
Wyniki przeprowadzonych badań, uzupełnione opiniami ekspertów oraz rezultatami badań typu desc research (literatura naukowa, krajowe i międzynarodowe dokumenty strategiczne, raporty) pozwoliły na wytypowanie najpilniejszych kierunków
wsparcia kadr gospodarki. Największe luki kompetencyjne zdiagnozowano w obszarze zarządzania innowacjami (źródła ich pozyskiwania i finansowania); praw własności intelektualnej; w obszarze modeli transferu technologii, marketingu innowacji
technologicznych, współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki [6, 7, 8].
Na podstawie wyników badań, przy współpracy takich ośrodków jak Politechnika
Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki przygotowane zostały
nowe programy doskonalenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw w wymienionych obszarach. Są to trzy kursy: Kreowanie polityki proinnowacyjnej; Zarządzanie innowacjami; Budowanie strategii marketingu innowacji. Razem, stanowią one
komplementarne szkolenie w obszarze transferu i komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań, skierowane do pracowników przedsiębiorstw – menadżerów innowacji.1
Jednocześnie mogą być traktowane rozłącznie, jako niezależne szkolenia, stosownie
do zakresu wiedzy i umiejętności wyjściowych uczestnika.

1

W ramach projektu zdefiniowano profil zawodowy osoby zajmującej stanowisko menadżera innowacji
(zgodnie z wymaganiami metodologii MES przygotowano opis pracy i wymagania kwalifikacyjne dla
wskazanego zakresu pracy).
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Odpowiadając na potrzebę otwartości, dostępności i atrakcyjności zasobów edukacyjnych, podjęto prace nad adaptacją opracowanych programów szkolenia do formy elearning. Wykorzystano w tym zakresie doświadczenia Instytutu z realizacji wcześniejszych inicjatyw (projekt w ramach IW EQUAL Przedsiębiorczość w sieciInternet szansą na wzrost konkurencyjności, czy też doświadczenia Programu Wieloletniego PW-004), w tym metodologię przełożenia treści kształcenia z formy tradycyjnej do formy e-learning [11].
Celem tego etapu prac jest przygotowanie oferty przeznaczonej do samokształcenia
pracowników przedsiębiorstw. Próbując sprostać zadaniu motywowania uczestników
do podjęcia i kontynuacji samokształcenia, opracowany został zestaw multimedialnych i interaktywnych środków dydaktycznych potrzebnych do opisania treści kursu
(rys. 2).

Rys. 2. Szkolenie Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań – przykładowy widok ekranu

Aktualnie trwają testy opracowanych materiałów e-lerningowych, a ich wersja
ostateczna udostępniona zostanie zainteresowanym pracownikom innowacyjnej gospodarki na wortalu Internetowy Doradca Przedsiębiorcy (przewidywany termin –
grudzień 2011).
Oferując szkolenia w formie e-learning dajemy potencjalnym uczestnikom swobodę wyboru czasu, miejsca oraz tempa uczenia się. Jest to szczególnie istotne dla
kadry zarządzającej przedsiębiorstw, do której kierowana jest oferta szkoleń w ramach
programu strategicznego. Mamy nadzieję, że działania podejmowane przez zespół
w ramach programu strategicznego, posiadające niewątpliwie charakter pilotażowy,
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zyskają szersze uznanie wśród przedsiębiorców i w dłuższej perspektywie czasowej
przyczynią się do zwiększenia efektywności transferu innowacyjnych rozwiązań do
polskiej gospodarki.

Podsumowanie
Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego należy spodziewać się gwałtownego wzrostu zainteresowania formami szkolenia wykorzystującymi Internet. Multimedialne pakiety edukacyjne dla doskonalenia kompetencji pracowników są rozwiązaniem ułatwiającym samodzielne przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności,
jak również wspierają pracę specjalistów telenauczania. W przypadku stosowania
nowoczesnych technologii w szkoleniach szczególną rolę spełnia możliwość dokonywania rzetelnej, sprawiedliwej oceny (walidacji kompetencji) zdobytej wiedzy zarówno końcowej oceny efektów szkolenia, jak i bieżącej oceny postępów w rozwoju
kompetencji zawodowych. Poziom zainteresowania rozwiązaniami wykorzystującymi
technologie informatyczne wskazuje na konieczność rozwijania tej formy transferu
wiedzy i kształtowania umiejętności w edukacji ustawicznej. Opisane interaktywne
formy telenauczania umożliwiają kreowanie właściwego wykorzystania rozwiązań
informatycznych wśród jednostek szkoleniowych oraz wdrażanie i testowanie nowych
innowacyjnych technologii i metodyk telenauczania, promowanie doświadczeń
i przykładów „dobrych praktyk”.
Problemy tworzenia racjonalnych warunków wspierania pozaformalnego i nieformalnego uczenia się dla nisko wykwalifikowanych pracowników w krajach Unii
Europejskiej są jednym z najważniejszych priorytetów nowoczesnych tendencji edukacyjnych ukierunkowanych na różne formy uzyskiwania kwalifikacji. Obecne polskie i zagraniczne badania teoretycznych projektów poświęconych pozaformalnemu
kształceniu pracowników o niskich kwalifikacjach i osób o różnym rodzaju niepełnosprawności podkreślają, że jest to coraz większy problem, który wymaga profesjonalnych rozwiązań.
W wyniku realizacji projektów zostało opracowane i wdrożone innowacyjne narzędzie informatyczne opisujące procesy pracy oraz materiały szkoleniowe
(e-pakiety), które umożliwiają diagnozowanie kompetencji w procesie pracy oraz
tworzenie zindywidualizowanych ofert doskonalenia kompetencji pracowniczych dla
wybranych profili zawodowych. Informatyczny system diagnozowania kompetencji
współgra z ideą Europejskich Ram Kwalifikacji w uczeniu ustawicznym, które tworzy
nowy sposób interpretowania kwalifikacji w całej Europie i stanowi punkt odniesienia
dla tworzenia struktur kwalifikacji w poszczególnych krajach. Z jednej strony, system
diagnozowania kompetencji stanowi bazę wiedzy na temat zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych wymaganych w rzeczywistym środowisku pracy,
jednak z drugiej strony daje możliwość interakcji z rzeczywistymi kwalifikacjami
i kompetencjami, w celu tworzenia planów rozwoju i programów szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Osiągnięte rezultaty znajdują praktyczne zastosowanie w diagnozowaniu efektów uczenia się w trybie pozaformalnym
i nieformalnym na różnych poziomach kompetencji oraz w ocenianiu i ewaluacji procesów doskonalenia zawodowego.
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Ireneusz WOŹNIAK, Krzysztof SYMELA
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Metodyka badania kwalifikacji i kompetencji
w sektorze zaawansowanych technologii
przemysłowych
Methodology for the research of qualifications and
competences in the sector of advanced industrial technologies
Słowa kluczowe: potrzeby edukacyjne, zaawansowane technologie przemysłowe, bilans
kwalifikacji i kompetencji, Sektorowa Rama Kwalifikacji
Key words: educational needs, advanced industrial technologies, qualifications` and
competences` balance, Sectorial Qualifications Framework
Sumary
The level and quality of education have a significant influence on the development of
the human capital and industry’s innovativeness. Therefore, the trial to diagnose the
educational needs in the sector of advanced technologies has been taken what required
finding the solution to the problems of the methodological nature regarding the specificity of this sector. The task required a close cooperation with the teams designing new
technologies and devices as well as including the potential beneficiaries into the diagnosis. In the result, the sets of qualifications and competences correlated with the research
tasks within the Strategic Programme Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy have been defined. The Sectorial Qualifications
Framework for the Sector of Advanced Industrial Technologies has been developed.
The Framework will enable to correlate the skills within this sector to the appropriate
levels according to the National and European Qualifications Framework.

Wprowadzenie
Trendy obserwowane w krajach wysoko rozwiniętych wskazują, że w ciągu najbliższej dekady kształt i potencjał różnych gałęzi przemysłu na świecie ulegnie poważnym zmianom. Aby przygotować się na przyszłość, Komisja Wspólnot Europejskich wskazała, że głównym motorem rozwoju gospodarki i społeczeństwa UE będzie
stosowanie kluczowych technologii wspomagających (ang. Key Enabling Technologies – KET), takich jak: nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, fotonika, zaawansowane materiały, biotechnologia.1 Dlatego też państwa i regiony, które opanują te
1

Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii
wspomagających w UE. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. KOM(2009) 512, Bruksela. 30.09.2009.
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technologie, najlepiej poradzą sobie w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na wiedzy, co jest nieodzownym warunkiem poprawy jakości życia, dobrobytu
społecznego i gospodarczego oraz bezpieczeństwa obywateli.
Podstawowe znaczenie zaawansowanych technologii przemysłowych dla wzrostu
gospodarczego oraz ich decydujący wpływ na większość aspektów rozwoju społecznego, a zwłaszcza na system edukacji wyższej i zawodowej, oznacza potrzebę określenia nowych kwalifikacji i kompetencji dla różnych grup specjalistów, stosownie do
zmiany w treściach pracy.
Badania w tym kierunku przeprowadzono w ramach Programu Strategicznego
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, zadanie I.5.1. „Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji
wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii”.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych innowacyjnej gospodarki
Etapem poprzedzającym badanie kwalifikacji i kompetencji w sektorze zaawansowanych technologii przemysłowych była diagnoza potrzeb edukacyjnych zgłaszanych przez:
− zespoły badawcze uczestniczące w realizacji zadań Programu Strategicznego
(PS);
− potencjalnych odbiorców innowacyjnych rozwiązań: przedsiębiorstwa, wyższe uczelnie techniczne, szkoły i placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówki uczestniczące w doskonaleniu kompetencji kadry dydaktycznej.

Rys. 1. Procedura diagnozowania potrzeb edukacyjnych innowacyjnej gospodarki
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011
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Uwag została skoncentrowana na następujących problemach badawczych:
• Jakie zawody funkcjonujące w innowacyjnej gospodarce można zliczyć do
specjalistów zaawansowanych technologii w kontekście rozwiązań technicznych projektowanych w PS?
• W jakim zakresie oferta kształcenia zawodowego wyższych uczeni technicznych koreluje z obszarami problemowymi PS?
Na rys. 1 przedstawiono procedurę badawczą zastosowaną w metodyce diagnozowania potrzeb edukacyjnych.
Dokumentami wyjściowymi do diagnozowania potrzeb edukacyjnych były „Karty identyfikacyjne wymagań kwalifikacyjnych”, które powstały w oparciu o analizy
kart zadań badawczych Programu Strategicznego. Fragment przykładowej „Karty…”
pokazano poniżej (rys. 2).
Karta indentyfikacyjna wymagań kwalifikacyjnych
dla innowacyjnych rozwiązań wykonywanych w ramach Programu Strategicznego
W nawiązaniu do realizacji grupy zadań I.5 (I.5.1, I.5.2.) – Nowe technologie rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki, prosimy
o weryfikację Tabeli dot. innowacyjnych rozwiązań zaplanowanych do wykonania w ramach PS ze wskazaniem ich potencjalnych obszarów zastosowań oraz
odpowiadających im wymagań kwalifikacyjnych.
II.

G R U P A II
Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów technicznych
Wymagania kwalifikacyjne dla specjalistów wdrażających innowacyjne rozwiązania

Zadanie

Innowacyjne rozwiązanie
zaplanowane do wykonania

Potencjalne obszary
zastosowań

1

2

3

Grupa Kęty S.A.,
Fabryka Łożysk
Tocznych S.A.
w Kraśniku.

II.5.1. Hybrydowe
systemy automatycznej
kontroli jakości
w procesach produkcji

II.5.1_U_1_1
Urządzenie
z zaawansowanymi
systemami sterowania
System do automatycznej
kontroli jakości

Preferowane zawody
i odpowiadające im
tytuły zawodowe
4

 inżynier mechanik –
maszyny
i urządzenia
przemysłowe (I, M,
D)
 inżynier mechanik –
mechanika
precyzyjna (I, M, D)
 inżynier mechanik –
technologia
mechaniczna (I, M,
D)
 inżynier inżynierii
materiałowej (I, M,
D)
 inżynier automatyki
i robotyki (I, M, D)
 inżynier
biocybernetyki
i inżynierii
biomedycznej (I, M,
D)
 inżynier
mechatronik (I, M,
D)
 inżynier technologii
ceramiki (I, M, D)
 Inżynier technologii
szkła (I, M, D)

Specyficzne
wymagania

Kierunki studiów

Wymagane umiejętności zawodowe

5

6

7

 analityka
medyczna
 automatyka i
robotyka
 biotechnologia
 informatyka
 inżynieria
materiałowa
 mechanika i
budowa
maszyn
 mechatronika

 Stosowanie technologii
informatycznych do
przetwarzania i analizy
obrazów.
 Prowadzenie prac badawczych
nad rozszerzaniem
funkcjonalności i
podwyższaniem efektywności
systemów optycznej inspekcji.
 Stosowanie wysoko
zaawansowanych układów
wizyjnych.
 Łączenie różnych metod
wizyjnych w układach
hybrydowych.
 Projektowanie systemów.
 Monitorowanie procesów
technologicznych i obiektów
technicznych w warunkach
terenowych.
 Projektowanie systemów
inspekcji wizyjnej w skali
makro.
 Konstruowanie
zminiaturyzowanych systemów
wykorzystujących analizę
termograficzną.
 Projektowanie systemów
optycznych

 udokumentowany
dorobek naukowobadawczy
 doświadczenie w
pracach
projektowych
 sprawne
posługiwanie się
językiem angielskim

Rys. 2. Przykładowa „Karty identyfikacyjna wymagań kwalifikacyjnych” - fragment

Należy nadmienić, że „Karta identyfikacyjna wymagań kwalifikacyjnych” była
podstawowym źródłem do tworzenia profili kompetencyjnych stanowisk pracy w zespołach badawczych opracowujących nowe technologie oraz opracowania treści ankiet do diagnozowania potrzeb edukacyjnych. W efekcie przeprowadzonej diagnozy,
do dalszych badań kwalifikacji i kompetencji ważnych dla sektora zaawansowanych
technologii przemysłowych wybrano 12 zawodów: Specjalista ochrony środowiska
(213303); Inspektor ochrony środowiska (325504); Inżynier inżynierii chemicznej
(214501); Inżynier inżynierii materiałowej (214606); Inżynier mechanik – mechanika
precyzyjna (214405); Inżynier mechatronik (215202); Inżynier mechanik – maszyny
i urządzenia przemysłowe (214404); Inżynier automatyki i robotyki (214903); Inżynier
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elektronik (215201); Inżynier elektryk – automatyk (215104); Specjalista zastosowań
informatyki (215902); Inżynier produktu (nowy zawód, nie ujęty w klasyfikacji).

Badanie kwalifikacji i kompetencji w sektorze zaawansowanych
technologii przemysłowych
Główną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, w ramach którego wykorzystano technikę analizy literatury i dokumentów oraz technikę ankiety. W ramach
analizy literatury i dokumentów zbadano sposoby identyfikacji i opisywania kwalifikacji i kompetencji, zawarte w źródłach polskich i zagranicznych. Następnie zaprojektowano i przygotowano narzędzia badawcze do identyfikacji i prognozowania kwalifikacji i kompetencji innowacyjnej gospodarki, w wersji internetowej on-line oraz
w postaci ankiet tradycyjnych. Badania prowadzono dla wybranych 12 zawodów,
ukazanych wyżej, będących efektem diagnozy potrzeb edukacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii przemysłowych.
Analizie poddano zbiory opisujące właściwe dla zawodu: kwalifikacje, zadania
zawodowe, wiedzę, umiejętności, kompetencje (osobiste i społeczne), stanowiska
pracy. Na tej podstawie opracowano 12 ankiet zawodoznawczych. Uwzględniono
pytania prognostyczne służące zidentyfikowaniu nowych treści zawodów w perspektywie średniookresowej. Ankiety były skierowane do osób reprezentujących grupy
zawodowe: przedstawicieli kierownictwa przedsiębiorstwa; bezpośrednich przełożonych pracowników; specjalistów, przedstawicieli środowiska akademickiego.
Na rys. 3. przedstawiono procedurę badania kwalifikacji i kompetencji w sektorze zaawansowanych technologii przemysłowych.

Wyniki diagnozy potrzeb
edukacyjnych (Kamień milowy II),
rezultaty projektu Foresight oraz
badania desk research

12 zawodów
innowacyjnej
gospodarki

Analiza treści zawodów

Specjalista ochrony środowiska (213303)
Inżynier inżynierii chemicznej (214501)
Inżynier inżynierii materiałowej (214606)
Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna (214405)
Inżynier mechatronik (215202)
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe (214404)
Inżynier automatyki i robotyki (214903)
Inżynier elektronik (215201)
Inżynier elektryk – automatyk (215104)
Specjalista zastosowań informatyki (215902)
Inspektor ochrony środowiska (325504)
Inżynier produktu (nowy zawód)

(kwalifikacje, poziom PRK, zadania zawodowe,
wiedza, umiejętności, kompetencje osobiste i
społeczne, stanowiska pracy)

Ankiety
internetowe
Prognoza nowych treści zawodów
(badania eksperckie)

Weryfikacja treści
zawodów (badania
ankietowe – narzędzia
internetowe)

Bilans kwalifikacji
i kompetencji

Analiza
wyników

Rys. 3. Procedura badania kwalifikacji i kompetencji w sektorze zaawansowanych
technologii przemysłowych
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Tabela 1. Mapa kwalifikacji i kompetencji dla Grupy Problemowej II (fragment)

Bilans kwalifikacji i kompetencji w sektorze zaawansowanych technologii
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Tabela 2. Propozycja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Obszaru Zaawansowanych Technologii Przemysłowych

W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych określone zostały zbiory
kwalifikacji i kompetencji towarzyszące innowacyjnym rozwiązaniom Programu Strategicznego oraz w zawodach i specjalnościach wytypowanych do badań, w postaci
tzw. map kwalifikacji i kompetencji. Opracowana została metodyka bilansowania
kwalifikacji i kompetencji oraz propozycja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Obszaru Zaawansowanych Technologii Przemysłowych.
Tabela 1. przedstawia fragment mapy kwalifikacji i kompetencji dla Grupy Problemowej II. Programu Strategicznego. Dla tej grupy zidentyfikowano sześć kluczowych zawodów: Inżynier inżynierii materiałowej (214606), Inżynier mechatronik
(215202), Inżynier automatyki i robotyki (214903), Inżynier elektronik (215201),
Specjalista zastosowań informatyki (215902), Inżynier produktu (nowy zawód),
z którymi powiązano podstawowe i specjalistyczne kwalifikacje zawodowe oraz uniwersalne kompetencje personalne i społeczne.
Tabela 2. zawiera propozycję Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla obszaru zaawansowanych technologii przemysłowych.
Tworzony obecnie w Europie system kwalifikacji przyjął postać tzw. ram odniesienia. Pierwszy poziom ogólności tworzy Europejska Rama Kwalifikacji (EQF), której deskryptory mają charakter generyczny, czyli posiadają wysoki stopień ogólności
po to, aby poszczególne kraje Unii Europejskiej mogły elastycznie formułować ramy
krajowe. Polska Rama Kwalifikacji (PRK), poddawana obecnie dyskusji i ocenie,
tworzy z kolei referencje dla ram sektorowych. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla
Obszaru Zaawansowanych Technologii Przemysłowych należy do trzeciego poziomu
uszczegółowienia opisu kwalifikacji i powinna być pomocna w rozwijaniu systemu
edukacji wyższej (poziom 6, 7 i 8 Europejskiej Ramy Kwalifikacji), w zakresie kształcenia specjalistów w dziedzinach wiedzy i techniki kluczowych dla postępu technologicznego w Polsce.

Wnioski dla edukacji
Zdolność tworzenia innowacyjnych technologii oraz umiejętność ich wdrażania
jest najlepszym dowodem jakości kapitału intelektualnego. Nowe technologie wpływają na zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych, dlatego ich rozwój uwarunkowany jest ścisłą współpracą sektora nauki z przemysłem oraz sferą edukacji.
Istnieje potrzeba modernizacji systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego
w takim zakresie, aby zapewnić zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji na
kierunkach technicznych, informatycznych i matematyczno-przyrodniczych, oferując
jednocześnie absolwentom kompleksowe, interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe oraz przygotowanie specjalistyczne w dziedzinach innowacyjnych. System kształcenia zawodowego w Polsce powinien przygotować się do wzrostu zapotrzebowania
gospodarki na kwalifikacje i kompetencje z poziomu wyższego. Ogólne tendencje
przewidują znaczny wzrost zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami na poziomie
wyższym uniwersyteckim lub równoważnym. Oczekuje się, że większość nowych
miejsc pracy w UE będzie powstawać w związku z rozwojem gospodarki opartej na
wiedzy, wymagającej wysokich umiejętności i kwalifikacji, głównie w grupie zawodów menedżerskich i specjalistycznych technicznych.
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Rośnie ranga kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Obecny system edukacji nastawiony jest na edukację formalną, co skutkuje brakiem uregulowań prawnych,
instytucjonalnych i proceduralnych sankcjonujących uczenie się pracownika w czasie
pracy i w różnych sytuacjach życiowych.
Należy poszerzyć działalność edukacyjną ośrodków transferu nowoczesnych technologii (np. parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i inne) o zadania związane z kształceniem i szkoleniem na potrzeby nowoczesnych technologii przemysłowych. Większość firm i instytucji działających w obszarze zaawansowanych technologii prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu
szkoleń marketingowych, przepisów prawa unijnego oraz sposobów pozyskiwania
środków na działalność gospodarczą. Jest to głównie oferta doskonalenia tzw. kompetencji miękkich, które są przydatne w każdej działalności ukierunkowanej na innowacje. Brakuje natomiast oferty doskonalenia kompetencji merytorycznych i metodycznych dla specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych. W tym kontekście uzyskane wynik badań kwalifikacji i kompetencji w obszarze zaawansowanych
technologii projektowanych w Programie Strategicznym stanowią punkt odniesienia
do opracowania modułowej oferty programowej opisanej efektami kształcenia, zgodnie z wymaganiami EQF i PRK.
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Edukacja dorosłych
przeciw wykluczeniu społecznemu
– projekty europejskie

Maren GAG
Passage Ltd

Globalisation and opportunities – vocational
education for transnational careers
Globalizacja a możliwości – kształcenie zawodowe drogą do
kariery międzynarodowej

Słowa kluczowe: uczenie się przez całe życie, ponadnarodowość, migracja
Key words: Life-long-Learning, transnationalism, migration
Streszczenie
Debata na temat kształcenia zawodowego przedstawia ograniczone rozumienie mobilności i migracji, czy „przemieszczania” się migrantów. Jest ona sprowadzona wyłącznie
do poziomu krajów ich pochodzenia oraz państw goszczących. Podobnie, konsekwencje
dla rynku pracy i polityki kształcenia zawodowego są omawiane i rozwijane tylko w kategoriach „tu” i „tam”. Nie uwzględnia się nowej koncepcji „wędrówki” odnoszącej się
do faktu, że na całym świecie ruchy migracyjne tworzą nowe wielo-lokalne więzi społeczne. Jednym z głównych celów projektu było zidentyfikowanie zasad międzynarodowego kształcenia, szkolenia oraz możliwości kariery zawodowej migrantów. Partnerstwo objęło swoim zasięgiem podmioty i ekspertów, którzy w praktyce zaangażowani
są w badania w różnych dziedzinach zawodowej integracji migrantów. Wymiana doświadczeń i praktyk odbyła się na zasadach identyfikacji form czasowej migracji
w świecie pracy i kształceniu zawodowym. Zidentyfikowano i omówiono bariery tj.
nieznajomość języków obcych, wielokulturowość w udziale migrantów w kształceniu
i szkoleniu zawodowym oraz ich udziału w społeczeństwie opartym na wiedzy.
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The context of the project1. The vocational training debate shows limited understanding of mobility and migration, relating the “movements” of migrants exclusively
to their country of origin and the host country. Similarly, the consequences for labour
market and vocational educational policy are discussed and developed only in terms of
“here” and “there”. This fails to take account of the new concept of “transmigration”,
referring to the fact that worldwide migration movements are creating new multi-local
social relationships – these determine the everyday practice of the people and the development of transnational educational and working careers.
The goal of the project “Globalisation and opportunities – vocation education
for transnational careers” was to identify specific transnational education and work
careers, to exchange and verify ideas on vocational education initiatives and concepts,
and to produce appropriate recommendations for practice and for vocational education
policy. 2 The focus of this professional exchange was on the requirements for a range
of vocationally oriented promotion requirements aimed at the life situations of adult
learners, and corresponding work and educational support measures such as skill
building for adaptation and promotion, programmes for vocationally oriented second
language learning, e-learning programmes for participation in the information society,
etc., in order to keep up with requirements in the labour markets of the immigration
countries.
The partnership included players and experts who are involved in practice and research in different fields of vocational integration of migrants. The partnership consisted of nine partners from eight countries: Germany: passage Ltd. Hamburg; Germany: Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt/Main; Italy: Sinnos, Rome;
United Kingdom: Anniesland Research Consultancy, Glasgow; Czech Republic:
Akses, Prague; Ireland: Nasc, Cork; Turkey: Akdeniz University, Antalya; Romania:
L & G Business Services, Deva/Timisoara; Poland: Instytut Technologii EksploatacjiPaństwowy Instytut Badawczy, Radom.

Subjects and work programme
Subjects in the programme of work were divided into three work packages, which
were dealt with during the running time of the project:
(1) Exchanges were held on the principles for identification of forms of temporary
migration in the world of work and in vocational education. Barriers to participation in further vocational education and to participation in the knowledge society
were identified and discussed.
(2) Exchanges on good practice models for promotion of migrants in further vocational education and the world of work were held in different partner countries.
Transferability and possibilities of import/export of good practice models were
discussed.
1
2

This project was funded by the European programme Leonardo da Vinci Partnerships.
The recommendations have been developed by Iris Beckmann-Schulz, Pamela Clayton, Fiona Finn,
Maren Gag, Liliana Lucaciu, Della Passarelli, Joachim Schroeder, Małgorzata Sołtysiak, Dyma Švec,
Emine Ucar-Ilbuğa, Katarzyna Sławińska and Claudia Zaccai.
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(3) Analysis and transfer for vocational education models and concept were worked
out and developed. A summary and recommendations for training and teaching
staff, regular institutions of vocational education and the labour markets and vocational education policy were created and published.
The subject of the project work was disadvantage in vocational education and
training of migrants under the conditions of increased mobility requirement and constant changes in the world of work. The partnership analysed this specific subject with
the example of many educational biographies of transmigrants, showing that they often fail as lateral entrants due to the lack of flexibility of the VET systems, and that
with their biographical migration background they are at particular risk of falling behind in VET and lifelong learning. The need was identified for improving equality of
opportunity to enable migrants to use opportunities of further professional training.
This is a field which has previously often been neglected, and the partnership was
able to collect working results which are useful for further discussions of VET by the
players involved in practical implementation and the decision makers in the European
VET system. The project results are to be available in a “web compendiums” via the
European database, and via a dedicated website in English, ensuring that they are also
available to other European countries. Particularly the conclusions and recommendations can make a contribution to European value added for the VET system and VET
policy. www.transmigranteducation.eu

Requirements for a transnational education and employment area
The work package “Transnational employment biographies” takes concrete
examples from the world of work and from vocational education and training,
showing transnational educational and employment careers in the European countries.
It examines them from a theoretical viewpoint with reference to factors that are
relevant to vocational educational and training. The conclusions emerging in the
article are highlighted again here, and summarised as recommendations which are
aimed at the stakeholders in practice and at vocational education and training policy
makers.
The system requirements for the vocational education institutions were addressed
in the case study “Migration, work and education under transnational conditions of
life – educational biographies of migrants, refugees and asylum-seekers from the
perspective of different European countries”, with a view to achieving greater equality and access to educational opportunities, and eliminating exclusion mechanisms
which mitigate against access to lifelong learning for transnational migrants.
The focus is on transnational education and employment, and is examined in the context that vocational education systems are generally established in their own patterns
today. Processes of change occur very gradually under the conflicting influence of
national state policies on the one hand, European policy impulses, and change projects
on the other. What is required is to formulate specific recommendations for vocational
education policy, explicitly based on a cross-border dimension, bearing in mind that
transmigrants are not living and working either here or there, but may be living and
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working both here and there.3 Therefore, the discussion is concentrated on the specific
aspects related to their worlds and living and working in a transnational context.
Analysis and comparison from the perspectives of the various partner countries involved showed that transnationalism can be categorised in certain typologies, and
a range of patterns can be identified. A transnational dimension may occur in the
course of migration in the following areas:
• individual experience (a woman or man “living” transnationally);
• family pattern (some members of the family migrate, while others such as the
children are more or less intensively affected, without necessarily living transnationally themselves);
• as socio-economic or socio-political network (people from the same villages
and regions who migrate together, women who tell other women with whom
they are not necessarily related about opportunities for jobs; a ‘collective identity’ is formed of those who can say “we were in XY” etc.; the formation of
transnational self-help organisations, etc.);
• as a more or less institutionalised strategy (of companies, of educational institutions, migration system etc., having an impact on individual, family and social experiences/ patterns/practices).
Biographies have been collected from the various partner countries in the context of
the typologies identified, to analyse their common points and differences, in order to
draw further conclusions and make recommendations for a transnational VET concept.
Specifically, questions were asked under three thematic categories:
(1)What are the prerequisites and perspectives for educational provisions and
employment? What patterns emerge as people obtain in their individual transnational way of life?
(2) What forms of social network emerge? What characteristics can be identified
showing a transformation in gender relationships?
(3) What patterns can be identified in the course of migration? What types can be
identified in work conditions and employment relationships?
Analysis of the individual biographies and identification of patterns naturally
showed that different motivations for migration quite often determine the legal status,
which the transmigrants have in their respective host countries. It makes a difference
whether migration was triggered by poverty or war in the countries of origin (push
factors), or whether it was motivated by pull factors such as application for a job, or
advice and invitations from migrants already in the destination country, or by a sense
of adventure, or by a desire to re-unite the family. We can also define these differences in terms of forced or voluntary migration.
The legal status of transmigrants has impacts in a number of ways on their ability to access to education and the employment market. As a rule, the exercise of the
right to education is subordinate to the normative framework conditions. Thus, differ3

Gag, Maren et al (2010): Chapter 4. Summary of discussion to consider changes in the VET system in
order to meet the educational needs of transnational migrants and first conclusions for the VET system
in Europe http://www.transmigranteducation.eu/index_documents.html
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ent migration types and patterns of work and working relationships emerge. They can
be categorised by the extent to which they are temporary or long-term in nature, the
motivations for migration, such as seeking protection, family reunification; cross border workers, staying away for several weeks or months; circular migration between
different countries, from one country to another e.g. as in seasonal work. Furthermore,
the patterns of transnational working that emerged are characterised by other factors
such as the fluidity in migration movement, a historical tradition of cross-border migration, moving within a family with transnational ties, coupled with the notion of
belonging to a wider entity than that of a nation-state (e.g. Europe, Commonwealth).
Recommendations for the European education systems
The following recommendations emerged from the extensive case study are confined to “transnationalism” and “transmigration” and have a particular focus upon
low-skilled workers. They include the specific patterns, problems and challenges that
are linked specifically to transmigrants. These analyses give rise to a set of indicators
which are to be used as a framework for planning of educational measures. The addressees are the multipliers and key actors in training and in the world of work, and
the educational planners of VET systems in the countries of Europe.
Empowerment of migrants. The informal social networks are crucial for the exchange of information and experiences in the migratory process. For example in the
case of discontinuities in their employment biographies, the social network is often
one of the key safeguards for transition from one period of employment to the next.
We refer for instance to transnational migrants who enter the formal employment systems of companies, projects or specific labour market segments where there is an absence of any form of support system in their transnational employment biography. In
this case, the informal exchange of experience and information should be included in a
formal support system.
Another reason why informal social networks need to be supported and reinforced is that they provide constant and updated information for migrants who do not
have a strong family support system.
All these illustrate the importance of the connections that informal social networks create. It is evident that these social relationship networks are a very important
aspect of the daily lives of these migrants. They can be defined as “Informal networks” and include personal relationships, family and household patterns, friendship
and community ties offering mutual help in economic and social issues. These social
networks make the migratory process safer and more manageable for the migrants and
their families. Such links provide vital resources for individuals and groups, and are
commonly termed as “social capital”. They provide the basis for processes of settlement and community empowerment in the immigration area. It is therefore imperative
that the institutions that deal with transnational migration in general, and in particular
the VET providers, have knowledge of and access to these informal social networks.
One of the most important alliance partners to be gained are the migrants themselves.
The VET providing institutions should promote activities on local and transnational
level, in order to acquire knowledge of the specific social networks of these migrant
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communities (participatory approach). They should engage in these networks and
benefit from the contacts in order to include these specific experiences in their programmes to meet the educational needs of these migrants living in a transnational dimension. VET providers usually belong to their own networks, which should be
“extended” to the informal social networks of the migrants.
Gender issues. A traditional pattern is that women often migrate to follow partners in their country of origin, and thereby sacrifice their own educational and professional careers because of restrictive migration laws.
However, the increasing international demand for female labour contributes to a growing feminization of migration. This generates a range of problems in the employment
sector and to traditional family relationships, which need to be urgently addressed.
Migrant women become “breadwinners” and their husbands are left behind in charge
of the household and children. This leads to the transformation of family roles and
relationships. The formation of matriarchal family systems across borders contributes
to a support system in the care chain. Daughters/mothers migrate and mothers/grandmothers take charge of the children and the households. Official migrant
profiles often depict the “typical migrant” as a male. This is problematic as it is not
reflective of the current migration trends.
Gender specific issues in transnational migration must therefore be made visible.
It is a key issue to consider the employment sectors where women are typically employed e.g. the care sector and informal health sector (care of children, old people, and
domestic sector). Different work conditions are also needed for women who are separated from their children because of the impossibility of family reunification. The care
and domestic sector is often an irregular employment sector, which hinders the formalization of employment contract rights and working conditions for these women. In
addition, the women are very often over-qualified or not qualified at all for this work.
VET institutions should have therefore to set up specific transnational programmes,
which provide educational and re-training programmes to qualify the women who
work in this sector in regular and irregular employment conditions.
Cross border collaboration between VET actors. The patterns of educational
biographies in transmigration processes are characterized by a variety of qualifications, language skills, country cultural awareness and personal development awareness. These individual conditions influence the level of labour market integration and
the setting of work contracts.
A transnational network of VET providing agencies (on a European level)
should be established, with VET programmes and labour market information available
to support migrant workers coming from different regions/countries.4 In order to have
functional cross border collaboration it is recommended to address the VET professionals involved. They need to re-orient and change their perspectives. The vocational
training professionals need to take up a cross-border attitude and evaluation if the provision of vocational skills and contents are to take account of the real life experience
4

See CEDEFOP, Working Paper, Employment-related mobility and migration, and vocational education
and training, 2011, Luxembourg, p.16-17, Chapter 3.2.
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of transmigrants. It is not so much a question of how to adapt contents, curricula and
ways of working in the different countries concerned, but rather a question of acquiring knowledge of the formal and non-formal differences in different contexts, which
emerge from transnational experiences. That is why it is important to work out precise
criteria for recognition of skills and competencies acquired by transnational migrants
when planning and implementing vocational education concepts. As already mentioned in our case study5, the programmes ‘European Qualification Framework’
(EQF) and a ‘European Credit Transfer System for Vocational Education and
Training’ (ECVET)initiated by the European Commission offers new opportunities to
reduce disadvantages. However, it should be noted that these tools do not ensure
recording of informal skills (e.g. in the form of portfolios) and their use in further
development of education.
Vocational in-company training. The regular VET systems provide access to
lifelong learning and vocational in-company training. However, as shown in our case
studies on the different biographies, a typical pattern in the transnational migration
process is temporary or seasonal work.
For the target group “seasonal workers” in particular, it is crucial that a range of
vocational in-company training is available.
Second language training and learning is an essential requirement for transmigrants if
they are to participate in social and working life. The second language training that is
normally offered in the migration country mostly provides a very basic level of language
skills, but is generally inadequate to meet the challenges of the workplace.
Work-related programmes for migrants have to be developed and funded by public authorities. They must also be accessible and available to temporary or seasonal workers.
That means that transmigrants should be able to access language training in the language
of their host country and the specific linguistic needs of their jobs. It is crucial that the
companies offer language training which enable even short-term workers to get at least a
basic orientation and familiarisation with the linguistic context of the workplace in
which they are employed. Companies have to establish a “corporate culture” where all
staff has access to a variety in-company-training, including language training as well as
vocational training. This would not only benefit the trainee but also the company.
Taking unemployment into account. The pattern of subsistence-oriented migration is characterized by lack of school and vocational qualification, unskilled work experience, lack of language skills, and little understanding of intercultural issues. This
often leads to precarious working conditions and long periods of unemployment. Local
and national Labour Agencies of member states (country of origin and/or country of
immigration) should collaborate actively to promote employment among this new category of transnational migrants, giving special consideration to their precarious labour
conditions in cross-border employment (gaps in employment, seasonal work, etc.).
Labour Agencies should take into consideration the specific demand, supply of employment in the different regions, and establish programmes that take periods of un5

See chapter IV: Summary of discussion to consider changes in the VET system in order to meet the
educational needs of transnational migrants and first conclusions for the VET system in Europe
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employment into account in educational planning. They need to establish a mechanism
to improve access to education and training during periods of unemployment. Employment administrations of the member states involved could make cross-border
agreements on this, and set up support systems to enable participation in further education during such gaps in employment, and create new follow-up perspectives. Especially in the case of low-skilled transnational migrants, it would be necessary to set up
new formats of VET programmes in a series of flexible modules in order to upgrade
their qualifications. This would help to improve their future employment possibilities
and decrease the risk of falling or remaining in the irregular labour market.
Discontinuities in employment biographies and the problem of retirement
pensions. As long as transmigrants are flexible, in good health, with a high achievement level, capable of learning and acquiring skills, support is no problem, and they
are relatively well able to handle even difficult situations or tough requirements in
transnational life situations. The period after their working life has to be considered in
good time, otherwise things get difficult for older transmigrants.
A clear framework has to be established to record transnational working life in the
form of a portfolio, which includes all periods of work at different stages of migration.
This is essential in the context of multilateral government agreements on social insurance status, to secure a retirement pension after the transnational work period. Crossborder funds to secure retirement benefits would be a positive development.
Transmigration in rural areas. Access to education and employment is much
more difficult in structurally weak areas (especially in rural regions), leading to massive migration movements of national population groups. The demand for labour may
be balanced by an inflow of migrants.
Specifically in rural areas, there is a need for programmes specially tailored to take
account of the long distance and decentralisation of their users – as for example programmes for multi-media learning that provide distance learning for second-language
and vocational training. It is also necessary to create impulses to strengthen the rural
areas and to build improved infrastructure.

Summary
‘The vocational training debate shows limited understanding of mobility and migration, relating the “movement” of migrants exclusively to their country of origin and
the host country. Similarly, the consequences for labour market and vocational educational policy are discussed and developed only in terms of “here” and “there”. This
fails to take account of the new concept of “transmigration”, referring to the fact that
worldwide migration movements are creating new multi-local social relationships –
these determine the everyday practice of the people and the development of transnational educational and working careers. The goal was to identify specific transnational
education and work careers, to exchange and verify ideas on vocational education
initiatives and concepts, and to produce appropriate recommendations for practice and
for vocational education policy. The focus of this professional exchange was on the
requirements for a range of vocationally oriented promotion requirements aimed at the
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life situations of adult learners, and corresponding work and educational support
measures such as skill building for adaptation and promotion, programmes for vocationally oriented second language learning, e-learning programmes for participation in
the information society, etc., in order to keep up with the requirements in the labour
markets of the immigration countries. The partnership included players and experts
from eight European countries who are involved in practice and research in different
fields of vocational integration of migrants.’6
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Economic Literature as a result of a shared experience
Umiejętności ekonomiczne jako rezultat wymiany doświadczeń
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Streszczenie
Projekt „Umiejętności ekonomiczne w edukacji” powstał w celu zbadania poziomu umiejętności ekonomicznych osób dorosłych w uczestniczących instytucjach partnerskich.
Głównym celem projektu było wspieranie umiejętności ekonomicznych wśród uczących
się osób dorosłych, aby pomóc im w zrozumieniu głównych sił ekonomicznych, które mają wpływ na ich codzienne życie oraz uczestniczenie w środowisku lokalnym. Nacisk położono na rozwój umiejętności ekonomicznych i objaśnienia tematu w taki sposób, aby
nauka o kwestiach gospodarczych była zabawna i przyjemna, tak różna od akademickiego
podejścia, które jest ogólnie przyjęte w nauczaniu tematu. W konsekwencji miało to doprowadzić do podejmowania bardziej świadomych decyzji ekonomicznych i finansowych.
Artykuł powstał na bazie doświadczeń i rezultatów, jakie zostały osiągnięte podczas realizacji projektu. Dokonano oceny krajowych i instytucjonalnych inicjatyw na rzecz zrozumienia zjawisk ekonomicznych, określono stan wiedzy ekonomicznej przydatnej osobom
dorosłym, opracowano program nauczania do promowania wiedzy ekonomicznej oraz
strategie promocji umiejętności ekonomicznych dla różnych grup docelowych. Rozpoznano potrzeby szkoleniowe uczniów, nauczycieli i trenerów. Ewaluacja przeprowadzonego programu pilotażowego wykazała, że generuje on znacznie szersze zainteresowanie
sprawami ekonomicznymi, niż zakładano. Obecnie globalna ekonomiczna recesja powoduje, że osoby dorosłe muszą nauczyć się sterować swoimi sprawami. Wspólnym celem
partnerstwa było dostarczenie kształcenia dla dorosłych skupiającego się na promowaniu
zrozumienia kwestii ekonomicznych. Wszyscy partnerzy zwracają się ku kwestiom różnorodności, włączeniu oraz poszerzeniu uczestnictwa, a przede wszystkim, pomaganiu osobom dorosłym w doskonaleniu ich ekonomicznych umiejętności.

Introduction
Is it possible to teach economics to adults in time of global crisis? How is it possible to plan a program for adults in one common European context? How much do
people understand about economic processes? What is the current level of economic
literacy? What is the distribution of economic literacy in the population? How far do
people understand their own role in economic processes? More than sixteen people
from six countries wanted to obtain the proper answer. They worked in the last two
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years together to assess the various experiences of adult education related to economics. Partnership’s idea was to realize a shared project about economy literacy among
adults located in different European countries. The idea started after a study visit realized in Lulea, north of Sweden in December 2007 to the local university. In the darkness of the extreme north of Europe, a small group of people arriving from Belgium,
United Kingdom, Spain and Italy started to watch the level of knowledge of economy
terms and processes, economic instruments, authorities, regulations and legal basis
among university students and local adult population.
The informal survey showed a low medium level of knowledge of economics
among adults, lower than the average in the UK but much higher than in Italy or Belgium. Therefore, they started the experience involving other countries: Belgium, Italy,
Latvia, Romania, Turkey and United Kingdom. The project ran from August 2008 to
July 2010. It was funded by the single National Agencies under the Grundtvig Programme of the European Union. The idea was successful: partners found a low level
of knowledge and a huge interest in the adult population. They started to think of enlargement the partnership of new countries.
In February 2009, the new partnership was composed of the participants from
Austria, Belgium, France, Italy, Poland, Romania, Spain and United Kingdom. Each
partner had developed and piloted courses in economic capability to meet the special
needs of their particular learners. The objective was to produce a manual providing
guidance to tutors who delivered the courses. Copies of the manuals can be downloaded from partners’ websites for all teachers of the partnership’s members. It allows to
teach economics anytime and anywhere they want.
Key objectives
The aim of the project was to improve economic awareness among adults, to help
them to take better economic decisions and posses the knowledge about how to use
economic services. The partnership tried to address the problem of economic illiteracy
among some kind of adults; especially those, who were disadvantaged and sought
ways to make adults become more economically and financially literate. The purpose
was to give them the skills to better manage their finances, get better value for their
money and improve - finally - their quality of life.
The main project objectives were:
• To research how economic education is being promoted to adults in participating countries;
• To determine the level of economic literacy among the target groups and identify the economic competences needed by adults;
• To develop training programmes to meet the economic capability needs of
adults;
• To pilot and evaluate courses in economic capability;
• To identify the economic training needs of tutors and trainers and arrange appropriate training;
• To propose strategies for economic inclusion.
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011

119

Methodological assumptions
Each partner realized a survey about economic literacy among their adult learners, to obtain baseline information about current levels of literacy an identify gaps and
areas of interest. The surveys were analysed and the results were used to develop an
economic capability framework that captured the wider and varying needs of learners
across all participating partner organisation.
The assessment tool is both highlighting the evaluation objectives and initiated
approach to reaching this target, sometimes even managing a shift in the approach or
the current evaluative practice exam. It depends on the educational objectives pursued,
various assessment strategies, combining continuous assessment and using various
forms of testing. It is essential that these actions be judiciously balanced assessment,
maintaining the ratio between the informative and formative aspects contained in the
teaching-learning objectives.
Key Themes and Needs. ‘Economics is important nationally and internationally.
Being economically literate means having the tools for understanding the economic
world and events that will affect us either directly or indirectly. It is not being suggested that everyone should become an economist, but knowing the fundamentals can
help one make smarter choices in everyday life.
Economics looks at the impact of our decisions, how individuals or groups make
decisions, what drives choice and the choices we have. It determines the quality of
life, can decide the outcome of elections, may cause conflict and bring peace, generate
poverty, provides jobs and produces everything we buy. It is those overriding concerns
that provide the rationale and imperative for economic literacy’1.
The project started with a survey to establish the extent of economic literacy
among the different groups. Each partner conducted a survey, using the same prepared
questionnaire, translated into national languages. A number of common themes and
needs emerged from the results of the poll, e.g.: financing home ownership; budgeting
including economic numeracy; value for money; demystifying finance for ordinary
people; consumer education especially consumer protection, legal protection, consumer rights and getting advice and information; use of credit and debit cards; how to
reach those who need to learn about personal finance; internet transactions including
internet security; understanding of basic economic concepts; understanding economic
products (savings scheme, loans/lending, choosing the right product, understand risk)
economic system, mortgage finance, responsibility or implication of debt, relationship
between income and loans (affordability); sources of advice and support; economic
planning, insurance and insurance protection.

The Economic Capability Framework
The framework was developed to reflect the needs and gaps in knowledge and
understanding revealed by the questionnaire on economic literacy. An economic literacy framework was then developed to include the learning content and outcomes
1

B. Charles, E. Kozieł, K. Sławińska, Economic Literacy in Education, ITeE-PIB, Radom, 2011, s.7
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based on the results of the survey. The framework is quite broad and the topics can be
delivered at different levels.
Economic Capability Framework – Overview. The project developed a framework for promoting economic literacy made up of three elements. In the areas of learning, there are broad range of subjects, topics and issues that have to be covered.
Components give an indication of the covered topics and subjects and they show what
the learner needs to know about each topic. The outcomes are the key objectives that
the training must achieve, regardless of the design, teaching methods or setting.
Area 1: Knowledge, skills and concepts
By the end of this training learners will be able to:
General Purpose Statement
Components
1.1 Display knowledge of basic economic 1.1.1 Understand economic system which provides
products
services for general public
1.1.2 Store money
1.1.3 Accumulate money for short term needs
1.1.4 Protect home
1.1.5 Protect car
Make payments
Understand what tax is
Explain income tax
Understand a payslip
1.3 Grasp basic economic principles
Know what the supply of money is and the role it
plays in their lives
1.4 Distinguish economic needs of the
1.4.1 Distinguish between short term & long term goals
present and future
1.4.2 Plan for large expenditures
1.4.3 Predict future income needs
1.4.4 Understand disposable income
1.4.5 Insure life
1.4.6 Plan for retirement needs
1.4.7 Plan to build economic independence for you and
your dependants
1.5 Budget for their daily spending
1.5.1 Plan and monitor spending needs
1.5.2 Assess spending capacity critically in terms of
income, assets and debt
1.5.3 Understand debt and insolvency
1.6 Compare and contrast elements of
1.6.1 Understand inflation
risk and return
1.6.2 Understand interest
1.6.3 Appreciate the element of risk involved in savings
and investment products
Area 2: Understanding and evaluating information and advice
2.1 Research economic options
2.1.1 Access information provided by economic service
providers and other sources
2.2 Make decisions based on economic
2.2.1 Compare the costs, risks and benefits of economic
information and advice
products
2.2.2 Interpret the terms and conditions of economic
products
1.2 Identify basic tax and social welfare
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
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Area 3: Coping with problems
3.1 Demonstrate knowledge of consumer 3.1.1 Identify the functions of economic regulatory and
rights and the available mechanisms
ombudsman schemes
to exercise them
3.1.2 Explain that rights are supported by legislation but
the flexibility of agreements are limited by terms
and conditions and demonstrate how to contact the
consumer query units of economic institutions
3.2 Make effective complaints
3.2.1 Demonstrate how to process a complaint through
the economic authority
3.3 Plan for changes in personal economic circumstances

3.3.1 Explore some triggers that cause economic problems
3.3.2 Plan to protect an increase in wealth/assets
3.3.3 Avoid fraud
3.4 Find support and advice when experi- 3.4.1 Knowledge of where to go if you have a economic
encing economic problems
problem
Area 4
Social and personal issues about finance
4.1 Analyse their own needs and wants
4.1.1 Monitor spending habits
4.1.2 Explain that prioritising wants over needs and overspending may lead to hardship

From the above framework, partnership identified the common themes and needs
and formulated a set up of the economic competencies. Adults should have developed
them during realisation of the programme. After the pilot phase adult learners should
feel more confident when they: draw up and manage a budget; use the internet and
send emails; make basic economic calculations in everyday life; knowledge of consumer rights and responsibilities; plan to meet both short and long-term needs. They
should also perform a basic understanding of the psychology of advertising; know
terms and conditions and economic commitments including savings and investments.
Their knowledge and understanding of basic savings and investments instruments and
awareness of the relative risks of different economic instruments and products, confidence in dealing with everyday economic issues should increased. Besides the mentioned indicators, the knowledge of where to seek and use available support and advices and knowledge of basic economic terms/jargon in everyday use should improve
a lot. For those contemplating self-employment, skills in setting up and managing
businesses/ self-employment the acquired knowledge is sufficient.
The pilots. Each partner developed and piloted an economic training programme
based on the framework to meet the needs of their particular target group. Consequently, the programme varied from partner to partner in terms of content, length and
assessment methods, depending on the target group, which was different for each
partner organisation. The results of the evaluations were used in reviewing the programmes and each partner produced guidance to support tutors delivering the courses.
The evaluation phase concluded that the project had been very successful with all objectives being achieved. The project generated much more interest from learners and
the wider community than had been expected, partly as result of the international economic crisis with extensive coverage of economic issues in the media. The evaluation
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of the project by partners and stakeholders concluded that the project had been very
successful and achieved all the key objectives.

The key conclusions
There was a continuing need to promote economic literacy among the general
public. Partners found that government, local authorities, and providers of adult education have important roles to play in that process. Economic education should be promoted to the wider community, and extended to schools and colleges in countries
where is not traditional to teach about economics for adults. The level of economic
capability among disadvantaged adults was below what one would have expected, and
providers of adult education should offer courses in money management/economic
literacy as part of the adult learning curriculum. Consumer education, especially consumer rights are critical, if people are to make the best use of their money and ensure
that their rights are protected. Equally, not more important is the issue of debt and debt
management to avoid getting into economic difficulty and distress. Specialist courses
may have to be developed to help tutors to develop themselves competences to deliver
courses in economic capability/economic literacy. There is a need for an EU-wide
network support the attempts to promote understanding of everyday economic and
economic issues including support for tutors and developing resources for teaching
and learning, utilising the new technologies.
All partners played an important role in the partnership. Cooperation, communication and team working between the partners were particularly effective with friendships developing between partners and their institutions. Partners used a range of approaches to disseminate the outcomes of the project locally and to the wider adult
education sector including the national survey and pilot phase report, which has been
used as a backdrop for dissemination activities. In addition, partners will promote the
outcomes within their organisations channels of communication including newsletters,
internet, websites, during the internal meetings and scientific seminars.

Sustainability and Continuity
All partners will continue to offer training in economic literacy/capability and will be
mainstreamed within their organisations as a to Money Matters. Some will offer it as
a non-accredited course, while others will develop it within the national curriculum
framework and have it accredited so it can lead to a formally recognised qualification.
Partners are contemplating a multilateral application that will develop in line learning
that will embrace not only economic but economic literacy.
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Streszczenie:
Jedną z przyczyn wykluczenia społecznego, braku szans na rynku pracy szczególnie dorosłych mieszkańców jest niski poziom wykształcenia, brak wiedzy i podstawowych
umiejętności informatycznych. Przedstawimy relacje z badań nad aktywizacją zawodową
dorosłych poprzez samoorganizację społeczności lokalnych – na przykładzie polskiej wsi
Sycyna, mechanizmy zachęcania do kształcenia, wymiany dobrych praktyk poprzez
uczestnictwo w projektach europejskich, budowy sieci infrastruktury informatycznej,
prowadzeniem innowacyjnych, międzypokoleniowych kursów (edukacja pozaformalna)
i różnorodnych form edukacji nieformalnej.
Dopiero następnym etapem jest uczestnictwo w specjalnych kursach umożliwiających
zdobycie kwalifikacji zawodowych. Zadania te są szczególnie ważne wobec konieczności
różnicowania działalności rolniczej, zmiany zawodu i pracy domowników i właścicieli
małych, socjalnych gospodarstw rolnych.
Rozwój zawodowy, budowanie kariery, planowanie indywidualnych dróg kształcenia
i edukacji, związane są z przekraczaniem granic czasu i przestrzeni, różnic międzypokoleniowych i pokonywanie barier w dostępie do edukacji.
Rozwiązanie ww. problemów podjęto w opisywanym eksperymencie pedagogicznym
(1999–2011) Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna.

Introduction
The scientific and technical progress, especially in the area of digital technologies, greatly accelerates the social and economic development. However, it promotes
also the exclusion of disadvantaged groups, such as the unemployed, senior workers,
rural residents forced to change their traditional job and place of living.
The economic crisis is additionally intensifying such phenomena. Regardless of big
world projects by UNESCO or those conducted in each country, the activity of interested communities and units themselves seems to be necessary, mainly in getting over
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the main obstacle of acquiring knowledge and qualifications essential on the labour
market (Delors, 1999) (Bednarczyk, 2010). Thus education is the main strategy of equalizing opportunities, fighting against social exclusion, as well as developing persons and
local community. Our analyses confirm that results of researches in the macro scale do
not reflect actual problems, barriers and chances of a person and local community. Due
to that, in our reflections we present concrete Polish country of Sycyna and our pedagogical experiments in the context of well-known general trends and issues of adult
employment and education.

Theoretical framework
The civilization breakthrough, especially technological, as well as globalisation
significantly impact world changes and local socio-systemic, economic and cultural
transformations. In the past generations people would have earned their living working in the agriculture. The 20th century meant increasing opportunities of working in
the industry. Changes were occurring relevantly slowly. The environment and work of
grandparents and grandchildren was not differing much for many decades. Technological development, mainly at the turn of the 20th and the 21st centuries, and predominately the pace of changes caused the intergenerational gap between the elderly
and the young, as far as the level of education and Information Technology (IT) skills
are concerned.
Information society based on knowledge is connected with an increased role of
information and knowledge, which are intensively used in all areas of social and economic activities. Means of communication and processing information constitute significant source of national income.
Modern understanding of an old paradigm of lifelong learning becomes the basis of
a strategy of development, overcoming crises, solving economic, social and political
problems, fighting with exclusion. In papers by Tadeusz Aleksander (Aleksander, 2009),
Józef Kargul (Kargul, 2005), Mieczysław Malewski (Malewski, 2011) and Ewa Przybylska (Przybylska, 2006), Józef Pułturzycki (Frąckowiak, 2011) authors conducted
comprehensive analyses of andragogical theories and presented innovative methods of
teaching and learning. However, this issue is still open. Adults with low level of education, including rural residents, participate in adult education still to a small extent.
On the basis of UNESCO analysis, there can be distinguished four stages of development of information technologies in education. These are: exploration, emergence (emerging stage) - exploring and becoming aware of general possibilities both
of equipment, software and network connection, application (applying stage) in supporting teaching and organising education, integration (integrating stage) - in solving
problems of real world, transformation (transformation stage) - as an integral activity
and functioning of educational institution (Strykowski, 2004) (Bangemann, 1994).
Open resources of education. Open resources of education, digital libraries and
electronic accessibility to the collections of traditional libraries are currently being
developed. First educational materials were made available on the Internet by the
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Massachusetts Institute of Technology in 2002. In 2008 Declaration of Open Education was accepted in Capetown.
However, they do not involve great part of adult population. The lack of knowledge and basic IT skills causes digital and civilisation exclusion, lack of job opportunities for adults. In 2010 only 13.5% of people had the access to broadband connections and 4.5% to mobile Internet.
In the course of ten years the number of computers in households has rapidly increased and in 2010 69% of households had them, including 63.7% in rural areas.
However, a significant number of computers are out-of-date. In the course of five
years the indicator of households having computer has increased twice.
So how to provide the access to computers, Internet, how to encourage adults to
learn and use modern technologies? How to overcome fear of computers?
Usually these are young people who do not have a computer and the Internet at
home (Bednarczyk, 2007, 2008).

Methodological assumptions
In the study I present the attempt of answering the following research problems:
What is the scale and reasons of excluding citizens? Does the educational offer refer to
needs and aspirations of adults in the country? How do motivation and encouraging
mechanisms affect educational and vocational activity? To what extent self-organisation
of a society, international cooperation favour educational and professional activity?
Pedagogical experiments conducted since 1999 have assumed individual work with the
most active residents, teaching group work, local self-organisation and active cultural
operations with cultural heritage protection, IT education as main factors of encouraging
to learning and vocational activation. The area of tests: Sycyna village, Zwoleń Commune and Zwoleń County. Research sample: residents of administrational units as
above, 17 author teams developing monographs of their own locations, 300÷500 persons
learning each day in 51 epoints, eSycyna network in 44 villages. 1412 participants, 36
courses, teams completing 12 international projects.
Methods and techniques of researches: pedagogical monograph, diagnostic survey, individual cases, analysis of documentation, evaluation of courses, projects, observation and interviews.

Diagnosis of the state and educational needs
The mission of our rural society (working since 2000) is integration, selforganisation and activation of local communities by cultural and educational animation to equalise social and educational chances of youth and adults. Cultivating the
legend and disseminating the creativity of Jan Kochanowski and history of Sycyna as a
local community, the Society supports interregional and international co-operation. The
main office of our Society is Sycyna – the place of birth of Jan Kochanowski. There are
about 700 villagers – most of them are elderly people and unemployed people.
First record about the settlement dates 1911, so year 2011 means 820th anniversary. In 1530 Jan Kochanowski was born in Sycyna. Here are located foundations of
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the mansion from the 15th century, small chapel from year 1621, Jan Kochanowski
monument, renewed historic mill and shelter. Apart from the Public Primary School,
library, 3 shops, there functions the Sycyna Educational Society, Voluntary Fire Brigade, Farmer’s Wives’ Association, Village Council Office, fishermen. In four villages there live about 750 persons on 200 farms. People visiting Sycyna and stopping
at a car park - at the entry from Zwoleń are welcome by Jan Kochanowski monument made of red sandstone by Władysław Jania in 1980.
Kochanowski family was managing Sycyna from 1520 to 1684. Piotr
Kochanowski, poet’s father, of the Korwin coats of arms, received that village in 1520
as a dowry of his first wife, Zofia Krogulecka, nee Zasada. Sycyna was a family home
for many children of Piotr - magistrate judge and Anna from Białczów of the Odrowąż coats of arms. Among famous writing family members, where the most eminent
was Jan Kochanowski, also brothers Andrzej and Mikołaj, as well as nephew Peter, son of Mikołaj, were distinguishing themselves.

Fig. 1. Sycyna, Poland

Unfortunately, not many monuments have left to our times. Obelisk – small
chapel from 1621 built by Mikołaj Kochanowski, poet’s nephew, in the intention of
victory in the battle of Chocim. While searching tracks of the mansion of the 15th
century, in which probably Jan Kochanowski was born, and in the course of exploration
in years 1891-1892 one revealed: thresholds, doorposts, stone house foundations,
which in 2011 were marked with sandstone strip on the surface. Mansion park in Sycyna was renewed in 2011 by the Zwoleń Commune. Works were co-financed from
funds of the European Union within the framework of Rural Development Programme
for years 2007-2013 (Leader).
Job. Developing intellectualisation of job IT implementation hampers employment of people with digital exclusion and low education level. The only places of
work include micro- and small enterprises, offices, education and health service. There
occurred the rapid change of working conditions. Difficult work connected with ploughing and harvesting is made by machines. A lot of hard physical work is needed at grow-
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ing potatoes, beetroots, vegetables, at collecting strawberries, fruit and in animal husbandry. Relatively many accidents happen during farming works, in households, also
with participation of children. Small farms perform rather social function. Main source
of income - farming retirement pensions, benefits and sales of agricultural produces.
Mainly micro- and small enterprises, sole proprietorships, the most often trade, services,
processing agricultural produces.
Education. Small number of kindergartens (only 2) and places in kindergartens.
Departments of kindergarten education are conducted by primary schools. There are 19
primary schools, 7 grammar schools, one secondary school, 2 basic vocational schools
and 1 technical school in the county. There are 2 451 pupils in primary schools, 1577 in
grammar schools, 310 in basic vocational schools, 1261 in a technical school and 562 in
secondary schools (Bednarczyk, 2011b).
Secondary-school graduates choose studies at universities mainly in Radom and
Lublin, not many of them in main academic centres of Poland. Not many of them
come back to the place of birth after graduation.
Adult continuing education mainly in forms of vocational courses for the job
market conducted by the Vocational Development Centre, as well as vocational training in the Voluntary Labour Corp.
The development of education, mainly for adults, is the opportunity of development of local human resources. Complex impact through development of education on
all levels is expected by scripts of development of the intellectual capital published in
the book entitled Intellectual Capital and Scripts of Development (B. Banasik, 2009).
Vocational development. Poverty. Many people benefit from the social services.
Relevantly low level of adult education 40+ causes that Labour Offices, local governments, the Association is organising a lot of vocational courses.
There are noticed problems with recruitment, so a lot of attention is paid to problems concerning encouraging to education and work, mainly persons outside of active
employment for a long time. Serious problem is social exclusion, exclusion from the
job market, especially of adults, caused by digital exclusion. Thus almost all European
projects from the Innovative Economy Human Capital Operational Programme (PO
KL) include elements of IT education.

Model, didactic concept
Model – group of projects, didactic concept of adult education in the country is
concentrated on encouraging, motivating, self-organising adults for learning with
crossing the borders of time and space, overcoming fear of computer, getting to know
opportunities of Internet and digital space. New media, learning from children, grandchildren and neighbours allow for crossing the border of time - starting over education, overcoming the barrier of time, which has passed from finishing education,
mainly in a primary school. Belief that one can learn while being adult in the country
(not only in a town). Our model crosses the border of:
– the place of living, country, crossing - from civilization underdevelopment of
a village, exclusion,
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– age (adults who have not participated in any training for a long time believe
that they do not have to learn, that it is too late for education),
– sex, modern women equality, women are leaders of changes, activity (Society,
Farmer’s Wives’ Association, Choir - significant majority of participants in courses),
– time, it refers to cultural heritage, humanism of poetry by Jan Kochanowski
born in Sycyna - the greatest Polish poet of the Age of Renaissance,
– traditional farming work introducing IT technology as essential tool of communication, settlements, planning the applied technique (Kerres, 2004),
– the place of living, involving adults in various countries in common European
projects: Leonardo da Vinci, Grundtvig. Bilateral cooperation (DVV).
Innovative elements of our Model of applied didactic concept is integrated, planned
use of known didactic methods in adult education, supported though by selforganisation of local community, development of motivational mechanism, multiplicity of forms of learning and influence, always oriented not only towards accomplishment of didactic goals, but also towards satisfaction of participants needs and inspiring
their activity, ability to work and cooperate in a group, own vocational development,
constructing individual educational plans.
Stages of implementing the concept - elements of the model
• self-organisation: In year 2000 there came into being the Sycyna Educational
Society, initially including 16 persons, currently 61 plus over 100 sympathizers and
volunteers. 2003 - the Farmer’s Wives’ Association and the Choir of Sycyna. 2006 Heritage and Development Association in Zwoleń (11 communes). 2008 - University
of the Third Age in Zwoleń. 2011 – Fishermen Group in Sycyna;
• showing local strength of social potential: groups of residents (7÷25 persons) write monographs of their country, commune. There came into being the publishing series Biblioteka Sycyńska (Sycyna Library) including 33 volumes + in total
53 thousands copies, which go to every house. This is a proof that we do not live on a
desert island, these are not white spots. There are personalities, groups, but there is the
lack of cooperation;
• social communication: editing and publishing local newspaper Wieści Sycyny (Sycyna News) (46 issues, 25 thousands copies) - rather a bulletin about what we
have done and what we want to do (Attachment 2). Website www.sycyna.ppp.pl –
about one thousand visitors a month. Annual feast Days of Sycyna - 2÷5 thousands
participants, cultural activation, integration meetings;
• construction of available open IT infrastructure: eSycyna - social computer network in the Zwoleń County.
• courses from the basis computer literacy to professional and specialised
for teachers.
• European and regional projects: 15 projects, cooperation and DVV assistance, Grundtvig, Leonardo da Vinci, 8 EU states, getting to know good practices,
learning tolerance for strangers. More than 200 participants of the exchange;
• educational scholarships - 77 students and learning adults, the competition is
one of elements encouraging to learning;
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Innovative methods of multi- and intergenerational education
• the Library of Sycyna Considering self-organisation of local communities and
experience of Sycyna, we have published monograph publishing series within the
framework of the Library of Sycyna, 39 + 14 volumes with total circulation of 58 400
copies. Special role was played by monographs of villages, communes, partnerships,
which were created by residents, usually teachers and farmers. There came into being 17
monographs of that kind. They include: Bednarczyk H. (ed.) Sycyna - gniazdo ojczyste
Jana Kochanowskiego (Sycyna - The Family Hearth of Jan Kochanowski), H. Bednarczyk, H. Kowalska-Kutera (ed.) Ciepielów dawniej i dziś (Ciepielów Then and Now); J.
Madejski Iłża Zapamiętana (Iłża Retained in Memory); E. Januszewicz Policzna – by
czas nie zaćmił i niepamięć (Policzna - That Time and Oblivion Do Not Dim); M. Sołtysiak Kazanów nad Iłżanką (Kazanów on the Iłżanka river). These are reports about the
state of social infrastructure, its history and intellectual potential. Usually those 11-25person author teams were undertaking other initiatives, creating associations, local active groups in the Leader Programme.
Organisation of local
author teams

Collection of materials
(chronicles, photos)

Edition
and reviews
•
Editional development
print

•
•
•

Presentation
and dissemination

•
•
•

Coming into being of
the Association

•

Outline of the history of our
commune
Economy and entrepreneurship
Education
Communal Public Library in
Przyłęk
Parishes
Health Service
People of Przyłęk and the commune
Literature

Fig. 2. Scheme of the study and issues included in local monographs
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• eSycyna – social computer network in the Zwoleń County. The aim of that project
was construction of local computer network generally available for children, youth and
adults, including: Communal Information Centres in the Zwoleń Commune and in
the Kazanów Commune – grants from the Ministry of Labour and Social Affairs
within the framework of Graduate Vocational Development - First Job. We received
significant assistance from the German Adult Education Association (DVV). Today the
network includes 81 computers in 51 epoints in 44 places. Every day 500-700 persons
sit at our computers in our network, mainly children, youth and adults. There are conducted activities for about 50-70 children and youth in the form of “Holidays with
computer” and not only, as well as integration picnics. Since year 2000, there has been
conducted intensive IT education IT education. There have been organised XXXVI
courses completed by 1412 participants. Several dozen participants have graduated from
post-graduate studies; there have been written two doctoral theses.

E-points S.O. Sycyna
Schools
Community centres
Fire station
Shop
Libraries
Farmers` centres

Fig. 3. Scheme of distribution of eSycyna social computer network epoints

• Heritage and Development (2005-2013). Local integration, e-activation. In the
Leader project there is being completed the following III stage 2009–2015 of the Implementation of the local development strategy project in 11 neighbouring communes. There have been conducted several projects of renewing villages, more than
ten small projects, mainly concerning the development of culture and tourism. There is
the lack of candidates in projects concerning diversifying non-agricultural activities,
as well as creating and developing microenteprises.
• @ctive Village - Job for Active People (2010). The project’s aim was supporting vocational development, improving skills for being employed for citizens of 5
Zwoleń County communes by application of IT technologies in remotely vocational
development. In the project there participated 64 adults with minimum professional
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experience - up to 34 years old, including persons not having any professional experience, older persons (above 45 years old) having difficulties with adjusting to requirements of modern market economy, as well as persons who are outside of active employment for a long time, farmers, spouses of farmers, householders who want to pursue employment beyond the agricultural industry. Results of the project: IT courses
(81 persons), online vocational consultancy, 61 individual plans of actions, temporary
employment of 13 persons, directing 12 persons for training.
• Local integration e-activation (2010). The project’s aim was creation of conditions for full social integration in the intergenerational aspect and social activation of
Zwoleń County rural residents through common learning and getting skills of communication via Internet in 10 villages, integration ePoints: Barycz, Jasieniec, Sycyna,
Zielonka, Czarnolas, Policzna, Kazanów, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. Results of the project: 10 integration picnics, computer service and IT workshops, integration vacations.
In the project (courses) there participated 81 citizens from 10 villages of the Zwoleń
County aged 7-80 (60% women and 40% men) - unemployed, persons outside of active employment for a long time, farmers and people employed beyond the agricultural industry, retired persons and pensioners, pupils of primary and secondary
schools, including women from villages, youth and seniors.
• Intergenerational Education – Living Memory, MEVA (2006–2007). Promotion of the knowledge of digital technologies among the elderly living in the country. The aim: determination and application of modern ICT methods in intergenerational education of persons being more than 50 years old, living in the country and
having more difficult access to modern technologies due to their social, economic or
geographical situation. Participants: Diputacio de Barcelona (ES), Schulungszentrum
Fohnsdorf (AT), Nova Distance (SE), Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (PL).
• Partnership for information society - fight against digital exclusion in
communes of the Zwoleń County (eInclusion 2010–2011). The aim of this project is
fight against digital exclusion of 180 households due to disability or unfavourable
material situation - by providing them with computer equipment, Internet access, consultancy and training. Partnership: Zwoleń County - managing the project, households
– the disabled, foster families, students of post-grammar schools. Zwoleń Commune households, students of grammar schools and 6th grade of a primary school. Sycyna
Educational Society - group of talented youth - Talents, training, education and IT
consultancy, including online forms, project evaluation.
• Educate Generation Intergenerational Education GRUNDTVIG 2 (LLP)
2009-20011. The idea, aims of the project: exchange of experiences of teaching IT
technologies (e.g. Skype, Messenger, email, webcams and other multimedia, use of
mobile phones, chat and videoconferences) for adults. The aim was to develop interdisciplinary approach to teaching adults ICT. Results of the project: website, website
of the Sycyna Educational Society, e-book - handbook of intergenerational IT education - good practices: software, technologies, didactic materials, workshops in 6 countries, 18 persons (including 4 learning adults). Participants of the project: Adult Education Centres of the Ministry of Education and Culture, Cyprus, Second Chance
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School of Serres SCS, Greece, Sycyna Educational Society, Poland, Centre of lifelong
learning Triana, Spain, Polo Europeo della Conoscenza–IC Lorenzi, Fumane-Verona,
Italy, Inspectorate of Correction Region of Klaipeda, Lithuania, State Probation Service Daugavpils District, Latvia, Regional Chamber of Craft and Small Business,
Sežana Slovenia, Regionalas Attistibas Atbalsta Centrs “Ritums”, Liepaja, Latvia
(Bednarczyk, 2011).

Conclusions, Implications
We observe significant intellectual and social potential of Polish rural residents.
The basis of expansion is constituted by basic IT skills, therefore development of IT
education and Internet access. Applied mechanisms of motivation: encouraging to
lifelong learning, local self-organisation, intergenerational cooperation, cultural activation, international cooperation radically increase the effectiveness of adult education. Innovations are favourable for vocational development, constructing individual
plans of actions, learning, building a career, professional activity and getting a job.
Applied motivations, educational innovations in social work are efficient, if they satisfy significant needs of residents, rural community. Development of international
cooperation of local country institutions: schools, associations, local government, enterprises favour the improvement of tolerance and efficiency of group work in formal
and informal education.

Abstract
One of reasons of social exclusion, lack of opportunities on the labour market especially for adult citizens, is low education level, lack of knowledge and basic IT
skills. We are going to present reports from researches on adult vocational activation
through self-organisation of local societies - on the example of Polish country Sycyna,
mechanisms of motivating to education, exchanges of good practices by participation
in European projects, construction of the IT infrastructure network, conducting innovative, intergenerational courses (non-formal education), as well as various forms of
informal education.
The next stage is participation in special courses enabling the acquisition of vocational qualifications. These tasks are particularly important against the necessity of
distinguishing farming activities, change of a profession and work by householders
and owners of small, social farms. Professional development, building the carrier of
occupational pathway in front of the need of crossing the boundaries of space and
time, differences between generations, barriers to access to education. It is the subject of the described pedagogical experiment (1999–2011) conducted by the local
Sycyna Educational Society.
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Księga Pamiątkowa Profesora
Zygmunta Wiatrowskiego 60-lecie
pracy nauczycielskiej i 40-lecie pracy
naukowo-dydaktycznej
Profesor Zygmunt Wiatrowski, jeden
z twórców i nestorów polskiej pedagogiki
pracy na swój jubileusz otrzymał księgę
dedykowaną przez: „rektora i senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku oraz całą społeczność
akademicką tej Uczelni, Jej Założyciela −
Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Dostojnych Reprezentantów Władz Samorządowych i Organizacji Społecznych,
a także licznych Przyjaciół, Współpracowników i Uczniów z różnych ośrodków
naukowych i oświatowych w kraju oraz
za granicami RP”.
Redaktorem Księgi Pamiątkowej jest
prof. WSHE dr hab. Stanisław Kunikowski, który we wstępie pisze: „Księga poświęcona jest osobie, która wywierała
w przeszłości i nadal wywiera istotny
wpływ zarówno na życie naukowe i społeczne wielu środowisk w Polsce i poza
jej granicami, jak i na instytucje, uczelnie
wyższe oraz różnorakie organizacje społeczne, tak specjalistyczne, jak i o zasięgu
regionalnym”.
Krótko przedstawimy profesora jako
pracownika: od 40 lat profesor związany
jest ze szkolnictwem wyższym, a w
szczególności z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, obecnie Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Pełnił
w niej szereg funkcji i stanowisk kierow-

136

niczych od założyciela i kierownika Zakładu Pedagogiki Pracy poprzez stanowisko dyrektora Instytutu, prodziekana
i dziekana Wydziału Pedagogicznego,
a także prorektora do spraw nauki
i współpracy zagranicznej.
Począwszy od roku 2000 Profesor
związany jest z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.
Przez szereg lat pełnił w niej funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki, a od 2009 r. jest dyrektorem
Instytutu Pedagogiki. W roku 2007 został
Doktorem Honoris Causa Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.
Profesor aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, jest członkiem Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN, działał
w Komisji UNESCO ds. ZawodowoTechnicznych UNEVOC, był członkiem
wielu radach naukowych: Instytutu Badań Pedagogicznych, Instytutu Kształcenia Zawodowego, Instytutu Kształcenia
Nauczycieli. Wyjątkowy charakter ma
zainteresowanie Profesora filatelistyką,
przez szereg lat, Profesor pełnił szereg
funkcji społecznych i honorowych w Polskim Związku Filatelistów, jest także honorowym członkiem Europejskiej Akademii Filatelistycznej.
Księgę otwierają pisma i noty oficjalne od instytucji i instytutów m.in.: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komitetu Nauk Pedagogicznych,
Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Związku Filatelistów i inne.
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Część I jest autobiografią Jubilata.
Zwracamy uwagę na publikacje: Pedagogika pracy w zarysie, PWN, Warszawa
1985, Nauczyciel szkoły zawodowej,
WSiP-BKZ, Warszawa 1987
Podstawy pedagogiki pracy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2005, Myśli i działania pedagogiczne, WSHE, Włocławek 2001, Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej,
ITeE-PIB, Radom 2000.
Interesujące są refleksje naukowe profesorów m.in.: Stanisław Kunikowski −
Osoba profesora Zygmunta Wiatrowskiego w relacjach sytuacyjnych i okolicznościowych Nestora Pedagogów Polskich −
Profesora Tadeusza W. Nowackiego, Jerzy Niemiec − Advocatus Pedagogiki
Pracy − Pars pro toto, Tadeusz W. Nowacki − Przyjaźń pedagogów pracy, Tadeusz Lewowicki − Profesor Zygmunt
Wiatrowski − Pedagog pracy, wielostronna Osobowość, Przyjaciel, Stanisław Kaczor − O wielostronnej współpracy i wielkiej przyjaźni, Andrzej Radziewicz-Winnicki − Między żywiołowością, uniwersalizmem, życzliwością a dobrem nauki (garstka bieżących refleksji o
etosie życia i pracy Profesora Zygmunta
Wiatrowskiego), Nella Nyczykało −
Wszystkie talenty które posiada ma od
Boga, Janusz Sztumski − Moje doświadczenia ze współpracy z Profesorem Zygmuntem Wiatrowskim, Waldemar Furmanek − Spotkanie z człowiekiem rzeczywistym, Franciszek Szlosek − Być drogowskazem …, ks. Adam Solak − Przyjaciel ludzi w nauce, Czesław Banach −
Człowiek dobrej roboty naukowej i światowej, Kazimierz Uździcki − Profesor
Wiatrowski − przykład i wzór „prawdziwego” pedagoga pracy, Zbigniew Kwieciński − Biesiada − funkcje edukacyjne,
Barbara Baraniak − Co zawdzięczam
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Profesorowi Zygmuntowi Wiatrowskiemu, Janusz Moos − Mój przewodnik
i mentor Profesor Zbigniew Wiatrowski,
Iwona Mandrzejewska-Smól − Profesor
Zygmunt Wiatrowski − Mistrz, Promotor,
Przyjaciel.
Księgę zamyka akcent rodzinny oraz
ilustracyjny aktywności naukowo-dydatycznej i filatelistycznej Jubilata.
Kunikowski Stanisław (red.) 2011,
Księga Pamiątkowa 60-lecia pracy nauczycielskiej i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Zygmunta Wiatrowskiego,
WSHE, Włocławek

Gratulujemy. Przesyłamy Panu Profesorowi pozdrowienia z serdecznymi życzeniami.
Henryk Bednarczyk, Edyta Kozieł
ITeE–PIB, Radom

Labour Market, Economy
and Education between European
and international Developments
and Requirements
Istambuł, Turcja 27 września
– 01 października 2011 r.
Realizacja programu strategicznego
Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki uwzględnia udział w konferencjach związanych z tematyką 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 koresponduje z obszarem prac prowadzonych
przez Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki stanowiąc doskonałą okazję prezentacji polskich doświad137

czeń i rezultatów prac programu strategicznego na forum międzynarodowym.
Celem udziału w konferencji była:
− prezentacja polskich doświadczeń
i rezultatów prac programu strategicznego – udział w dyskusji plenarnej:
Kształcenie i szkolenie zawodowe
w kontekście potrzeb rynku pracy
i zrównoważonej gospodarki. UE –
Kształcenie i szkolenie zawodowe.
Agenda Europa 2020.
− publikacja artykułu: Szpilska M.,
Bednarczyk H., Symela K. Ustawiczne kształcenie zawodowe pracowników innowacyjnej gospodarki.
Organizowana od 19 lat doroczna
międzynarodowa konferencja naukowa
EVBB jest uznanym forum dyskusji oraz
wymiany wiedzy i informacji w zakresie
poprawy jakości kształcenia zawodowego, w szczególności wzmocnienia konkurencyjności instytucji edukacyjnych
i kwalifikacji pracowników, jak również
poprawy efektywności kształcenia i szkolenia skierowanego do sektora edukacji
i rynku pracy. Zagadnienia poruszane
podczas tegorocznej konferencji w
Istambule dotyczyły m.in. polityki edukacyjnej Komisji Europejskiej dla
wspólnego europejskiego rynku pracy
w kontekście strategii Europa 2020 i jej
wdrożenia w krajach Wspólnoty, mobilności zawodowej i uznawania kwalifikacji na rynku europejskim, a więc były
ściśle związane z obszarem prac prowadzonych przez Ośrodek Pedagogiki Pracy
Innowacyjnej Gospodarki w projekcie
strategicznym Innowacyjne systemy
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki. Rezultaty
prac projektu strategicznego zostały
przedstawione podczas dyskusji plenarnej: European Union – Vocational Education and Training. Agenda 2020 i spotkały się z dużym zainteresowaniem
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uczestników, szczególnie przygotowany
program szkolenia dla menedżera innowacji w zakresie: Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań. Konferencja zgromadziła kluczowych mówców
m.in.: Kadir Topbaş (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 Polityki
Społecznej Turcji), prof. Hortensja Gorski (Uniwersytet w Sibiu, Rumunia), dr
Stefan Potmesil (Austriacki Urząd Zatrudnienia), Tamer Atabarut (Uniwersytet
Bosporus w Istambule). W drugiej części
konferencji dokonano wręczenia nagrody
DIE EUROPA Fundacji dra Adalberta
Kitschego oraz EVBB, którą otrzymała
instytucja z Austrii koordynująca projekt
dotyczący innowacyjnego rozwoju zawodowego ludzi młodych w trudnej sytuacji materialnej. Zaprezentowano także
przykłady dobrych praktyk członków
EVBB i ich partnerów w Europie (CJD,
EBG, IB) – instytucje z obszaru VET
i przedstawiciele przedsiębiorstw. Podsumowania prowadzonych prac i rozmów
dokonał przewodniczący prezydium
EVBB – Berthold Kuhn. Udział w konferencji pozwolił na nawiązanie kontaktów
z przedstawicielami prestiżowych instytucji, wymianę informacji i materiałów,
które zostaną wykorzystane podczas realizacji zadań w projekcie strategicznym
w obszarze rozwoju technologii kształcenia umożliwiających wzrost kwalifikacji
i kompetencji oraz mobilności zawodowej i edukacyjnej w celu wspomagania
transferu zaawansowanych technologii
do zastosowań gospodarczych.
Małgorzata Szpilska
ITeE–PIB, Radom
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XI Kongres Budowy i Eksploatacji
Urządzeń Technicznych
XI Kongres Budowy i Eksploatacji
Urządzeń Technicznych odbywa się
w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2011 r.
w Radomiu.
Organizatorem XI Kongresu jest Polska Akademia Nauk Komitet Budowy
Maszyn (PAN KBM) oraz Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.
Celem XI Kongresu jest dyskusja wyników badań naukowych, prac rozwojowych i efektów aplikacyjnych w obszarze
technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Problematyka obrad obejmuje naukowe, techniczne i systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności w
budowie i eksploatacji urządzeń technicznych prezentowane w grupach tematycznych:
 mechatronika,
 diagnostyka i systemy sterowania,
 inżynieria materiałowa,
 nanotechnologia,
 tribologia,
 systemy ekologiczne i bezpieczeństwa
technicznego,
 systemy transferu technologii, komercjalizacji wiedzy i edukacji wspomagającej innowacyjną gospodarkę.
Wszystkie referaty zakwalifikowane
przez Komitet Naukowy do prezentacji
opublikowano: Problemy Eksploatacji,
Trybologia, Zagadnienia Eksploatacji.
Przewodniczącym Kongresu jest prof.
Adam Mazurkiewicz. Komitet Honorowy
sprawują: prof. Czesław Cempel, prof. Józef Gawlik, prof. Marek Hetmańczyk,
prof. Józef Szala, prof. Władysław Włosiński. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. Marian Szczerek.
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Podstawowe problemy naukowe pogrupowane zostały w następujących sesjach panelowych:
1. Systemy Transformacji Wiedzy
2. Inżynieria Powierzchni
3. Wibroakustyka
4. Tribologia
5. Mechatronika
6. Diagnostyka
7. Systemy Bezpieczeństwa Eksploatacji
8. Edukacja dla Innowacji.
Sesja panelowa I – Systemy Transformacji Wiedzy porusza problemy dotyczące: kreowania i transferu zaawansowanych technologii wspomagających
zrównoważony rozwój gospodarki; przeciwdziałania negatywnym skutkom tarcia
w budowie i eksploatacji maszyn; nowych
technologii materiałowych w urządzeniach dla energetyki; rozwoju technologii
maszyn, kierunków rozwoju powłok
ochronnych stosowanych w lotnictwie,
kierunków rozwoju diagnostyki technicznej, kreatywności inżynierskiej w użytkowaniu maszyn i systemów technosfery.
Sesja panelowa VIII – Edukacja dla
Innowacji skupia się na problemach dotyczących: przyszłości kształcenia inżynierów, transferu innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji w ustawicznej edukacji zawodowej.
Materiały sekcji VIII zawiera bieżący
numer (Nr 4/2011) czasopisma Edukacja
Ustawiczna Dorosłych.
Małgorzata Sołtysiak
ITeE–PIB, Radom

Instrumenty polityki rynku pracy
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
wspólnie z Instytutem Technologii Eksploatacji PIB zorganizowała konferencję
poświęconą instrumentom polityki rynku
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pracy 15.11.2011 r. Celem było rozpoznanie stopnia przygotowania systemu
edukacji oraz oferty, jaką może przedstawić dla sprostania potrzebom związanym z dynamicznymi przemianami jakościowymi w funkcjonowaniu rynku pracy
i ocena skuteczności podejmowanych
w tym obszarze działań.
Uczestników powitał dr Marcin Bąkiewicz – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej
TWP.
W I. części sesji plenarnej wystąpili:
− prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski
KNP PAN: Krajowe Ramy Kwalifikacji jako instrument polityki rynku pracy
− dr hab. Franciszek Szlosek –APS,
WSP TWP: Rynek pracy w Polsce
w II-giej dekadzie XXI w. – dylematy
i rozstrzygnięcia
− dr hab. Jolanta Wilsz – WSP TWP:
Znaczenie deregulacji dla funkcjonowania rynku pracy
− dr inż. Jan Sikora – Wybrane aspekty
polityki rynku pracy
W drugiej części sesji plenarnej głos zabrali:
− prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki –
Poradnictwo zawodowe dla młodzieży ważnym czynnikiem w polityce rynku pracy
− dr hab. Urszula Jeruszka: Kształcenie
zawodowe a polityka rynku pracy
− dr hab. Barbara Baraniak – Kształcenie poszkolne ważnym instrumentem rynku pracy
Następnie w panelu dyskusyjnym
Nowe technologie rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi w przedsiębiorstwie – model
MAPCOM pracownicy Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB przedstawili
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praktyczne
zastosowanie
koncepcji
i rozwiązań wypracowanych w projektach badawczych:
− dr Krzysztof Symela – Technologia
projektowania wymagań kwalifikacyjnych specjalistów zaawansowanych
rozwiązań technicznych.
− mgr Jolanta Religa – Kompetencje
pracowników innowacyjnej gospodarki
– badania i rezultaty
− mgr inż. Lech Kunc – Analiza kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwie według modelu MAPCOM
− dr Ireneusz Woźniak – Podejście kompetencyjne w edukacji zawodowej –
model MAPCOM bliżej rynku pracy
− mgr Maksym Pimenow, mgr inż. Jarosław Sitek − Zarządzanie kompetencjami zawodowymi z wykorzystaniem
programu komputerowego MAPCOM_2
W podsumowaniu uznano, że opracowanie krajowej ramy kwalifikacji
i kształcenie zawodowe wspierane doradztwem zawodowym poważne traktowanym już na etapie szkoły średniej to
ważne instrumenty rynku pracy.
Edyta Kozieł, Alicja Sadłowska
ITeE – PIB, Radom

Polskie Ramy Kwalifikacji,
konsultacje społeczne
W dniu 21 listopada 2011 roku,
w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie w ramach debaty społecznej wokół
modelu Polskiej Ramy Kwalifikacji
(PRK). Systematyczne spotkania odbywają się od lutego 2011 r., w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się
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przez całe życie”, realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
przez Instytut Badań Edukacyjnych w
Warszawie.
Lider projektu, dr Agnieszka ChłońDomińczak, przedstawiła informację o
postępie prac w projekcie oraz zaprezentowała raport podsumowujący dotychczasowe debaty społeczne. W debatach
biorą udział przedstawiciele partnerów
społecznych (ministerstw, urzędów pracy, organizacji pracodawców, związków
zawodowych, instytucji edukacyjnych,
firm szkoleniowych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz instytucji
naukowo-badawczych), którzy odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów.
Podkreślić należy, że lista uczestników
nie jest zamknięta i cały czas można
zgłaszać swój udział w następnych debatach. Uczestnicy debaty pracują w trzech
grupach problemowych:
− w grupie pierwszej omawiane są dylematy związane z projektem Polskiej
Ramy Kwalifikacji;
− w grupie drugiej dyskutowany jest
wpływ przyszłego systemu kwalifikacji i PRK na redukcję barier w uczeniu się przez całe życie;
− trzecia grupa omawia założenia systemu potwierdzania efektów uczenia
się oraz mechanizmy zapewniania jakości kwalifikacji.
Obecne spotkanie poświęcone było
modelowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Istotnym osiągnięciem jest zaprezentowana na konferencji publikacja „Słownik
kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji”, wydana
w języku polskim i angielskim. Trudności z terminologią, sygnalizowane od początku prowadzenia prac nad PRK, tworzyły istotne bariery komunikacyjne
w dyskusjach ekspertów reprezentująEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011

cych obszary edukacji ogólnej, zawodowej i szkolnictwa wyższego. Słownik,
oprócz definicji przyjętych przez Komitet
Sterujący ds. KRK, opatrzony jest w komentarze, synonimy, terminy o znaczeniu
zbliżonym, odniesienia do zjawisk, faktów oraz stanu prawnego, co pozwala lepiej zrozumieć sens, historię i kontekst
hasła.
Ekspert zespołu IBE, dr Stanisław
Sławiński, przedstawił koncepcję Polskiej
Ramy Kwalifikacji. W PRK wyróżniono
osiem poziomów kwalifikacji. Na każdym
poziomie opisane są efekty uczenia się,
czyli deskryptory osiągnięć edukacyjnych,
bez podawania ścieżek dojścia do tych
efektów, zgodnie z założeniem, że proces
uczenia się zachodzi równolegle w systemie formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. W PRK efekty uczenia się podzielono na trzy grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Zgodnie
z przyjętą w Unii Europejskiej koncepcją
ram kwalifikacji, deskryptory poziomów
w Polskiej Ramie Kwalifikacji mają charakter generyczny, co pozwala je uszczegóławiać przy zastosowaniu do rożnych
dziedzin edukacji: ogólnej, zawodowej
i na poziomie wyższym. Prace nad tzw.
drugim stopniem szczegółowości PRK nie
zostały jeszcze ukończone. Organizatorzy
szacują, że PRK dla edukacji ogólnej
i zawodowej powstanie w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Natomiast rama dla
szkolnictwa wyższego zyskała niedawno
status prawny, gdyż została ogłoszona
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji
dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011
nr 253 poz. 1520). Partnerzy społeczni z
organizacji branżowych będą mogli tworzyć PRK na tzw. trzecim poziomie
szczegółowości, czyli Sektorowe Ramy
141

Kwalifikacji. Taką potrzebę zgłaszają sektory: budownictwa, górnictwa, ubezpieczeń, instytucji finansowych i banków,
elektroniki i telekomunikacji, a także zaawansowanych technologii przemysłowych.
Spotkania w ramach debaty społecznej nad modelem Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz innymi problemami funkcjonowania Krajowego Systemu Kwalifikacji będą kontynuowane od stycznia do
kwietnia 2012 roku.
Ireneusz Woźniak
ITeE – PIB, Radom

Skuteczność polityk na rzecz poprawy
kompetencji młodzieży w Europie
Trzydniowa (16–18 listopada) konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komisję Europejską oraz Instytut Badań Edukacyjnych, odbyła się w Warszawie w ramach
polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Otwierając międzynarodową
konferencję Lidia Jaroń – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej powiedziała min., że „Potencjał młodych ludzi to przede wszystkim potencjał
ich kompetencji i kwalifikacji. W interesie przyszłości Europy, przyszłości nas
wszystkich, polityka rozwoju ich kompetencji musi być skuteczna.”
Celem konferencji było podsumowanie doświadczeń różnych państw w obszarze działań na rzecz poprawy efektów
uczenia się młodzieży oraz wskazanie
kierunków dalszej współpracy międzynarodowej.
Na konferencję złożyły się spotkania
plenarne i sesje równoległe, podczas których prezentowane tematy były przedyskutowane przez ekspertów z instytutów
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badawczych, organizacji międzynarodowych oraz przez przedstawicieli ministerstw edukacji państw członkowskich
UE.
Obrady zaplanowano tak by umożliwić dyskusję i przedstawiane referatów
mających odpowiadać na pytania:
− jakie polityki są skuteczne w zakresie
zmniejszania różnic w osiągnięciach
uczniów, a także w obszarze udrażniania ścieżek edukacyjnych i przejścia ze szkoły na rynek pracy?;
− jak wykorzystać nowe technologie dla
poprawy i mierzenia kompetencji
młodzieży?
− jak rozszerzać współpracę w ocenianiu i rozwijaniu umiejętności złożonych oraz kompetencji przekrojowych, ważnych z perspektywy budowania gospodarki opartej na wiedzy?.
− jak wykorzystać doświadczenia krajów, w których odnotowano wyraźny
postęp kompetencji młodzieży?
− jak wykorzystać doświadczenia krajów gdzie wypracowano sposoby takiego nauczania kompetencji, by lepiej przygotowywać młodych ludzi do
wyzwań dorosłego życia, w tym do
wejścia na rynek pracy?
− jak skorzystać z dobrych praktyk i doświadczeń innych krajów oraz
wzmocnić współpracę międzynarodową w obszarze polityki edukacyjnej
opartej na faktach (evidence-based
policy and practice)?
W opinii wielu uczestników konferencja wniosła znaczący wkład do debaty
nad efektami współpracy europejskiej
dotyczącej rozwijania kompetencji młodzieży, tak, aby jej wyniki mogły być
użyteczne w ramach Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ("ET 2020").
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W trzydniowej konferencji uczestniczyło ponad 200 osób w tym: eksperci z
instytutów badawczych i organizacji
międzynarodowych oraz przedstawiciele
ministerstw edukacji państw członkowskich UE. Przedstawiono doświadczenia
wielu krajów oraz wyniki badań.
Na konferencji po raz pierwszy przedstawiono wyniki dwóch nowych raportów Eurydice (Sieci Informacji o Edukacji w Europie, istniejącej od 1980 r.), które obejmują informacje z 31 krajów
(wszystkich państwa członkowskie UE
oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i
Turcji). Raport dotyczy organizacji nauczania przedmiotów przyrodniczych w
Europie oraz zawiera przegląd istniejących polityk i strategii, które mają na celu wspieranie nauczania przedmiotów
przyrodniczych. Drugi raport omawia
edukację matematyczną w Europie.
Szczególnie pozytywnym zjawiskiem jest
wzrost współpracy nauczycieli i wymiany najlepszych praktyk poprzez platformy internetowe, serwisy społecznościowe i inne możliwości on-line.
Podsumowanie. W swoim wystąpieniu otwierającym konferencję dyrektor
Pierre Mairesse z Dyrekcji Generalnej do
spraw Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej podkreślił, że jednym z kluczowych zadań, stojących obecnie przed Unią
Europejską, jest inwestowanie w rozwój
kompetencji kluczowych młodzieży, w
tym w nauczanie języków obcych.
Kompetencje młodzieży stają się ważnym tematem w dyskusjach dotyczących
rozwoju gospodarczego i społecznego.
Efektem tego jest rosnące zaangażowanie
organizacji międzynarodowych oraz środowisk naukowych w debatę na temat jakości i efektywności edukacji. Wyniki badań porównawczych pozwalają lepiej
oceniać skuteczność prowadzonej polityki
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edukacyjnej. W szczególności dotyczy to
podstawowych umiejętności młodzieży, w
przypadku których ważnym punktem odniesienia są badania międzynarodowe PISA, koordynowane przez OECD oraz badania TIMSS i PIRLS inicjowane przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz
Badania Osiągnięć Edukacyjnych (IEA).
O rosnącym zainteresowaniu rzetelnymi
danymi potrzebnymi dla kształtowania polityki edukacyjnej, świadczy także rozwój
krajowych inicjatyw badawczych dotyczących osiągnięć uczniów.
Podsumowując obrady, podsekretarz
stanu w MEN Lilla Jaroń podkreśliła, że
nie można marnotrawić potencjału młodzieży, pozwalając między innymi na
duże bezrobocie wśród młodych ludzi. Inwestowanie w poprawę kompetencji
młodzieży daje bowiem istotne korzyści
społeczne, w tym długofalowy wzrost
gospodarczy.
Dorota Koprowska
ITeE – PIB, Radom

Career and Technical Education
Research and Professional
Development Conference (ACTER)
The Association for Career and
Technical Education Research (ACTER)
jest profesjonalnym stowarzyszeniem dla
pracowników naukowych i innych osób
zainteresowanych badaniami związku
pomiędzy edukacją a pracą. Skupia głównie badaczy, jednostki badawcze Stanów
Zjednoczonych. Celem działalności ACTER jest stymulowanie badań i rozwój
działań powiązanych z edukacją zawodową, stymulowanie i rozwój programów
szkoleniowych zaprojektowanych w celu
przygotowania ludzi do badań w dziedzinie edukacji zawodowej, popieranie
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współpracy w badaniach i rozwój działań
w obrębie ogólnego programu edukacji
zawodowej, rozpowszechnianie wniosków
z badań i dyfuzja wiedzy.
W dniach 15-17.11.2011 odbyła się
coroczna Konferencja naukowa ACTER:
Rozwój kształcenia zawodowego i technicznego. Filozofia i misja badań- obszary problemowe, która obejmowała następujące zagadnienia:•Program nauczania i jego planowanie (akademicka integracja, projektowanie programu nauczania, przyszłe treści kształcenia CTE).
•Baza wiedzy dla nauczania i uczenia się
(strategie, profesjonalne przygotowanie,
rozwój organizacyjny) •Skuteczność
programu (zdolności i rozwój pracowników, polityka rozwoju, relacje ze standardami) •Odpowiedzialność (ocena,
wpływ CTE na gospodarkę, jakość pracy
nauczycieli) •Metody kształcenia (najlepsze praktyki, integracja technologii,
przejście do edukacji na poziomie wyższym). Podczas konferencji zostały zaprezentowane m.in. referaty:
• Postrzeganie metod szkoleniowych integrujących technologie przez nauczycieli CTE w stanie Texas (Pamela
Bracey, University of North Texas)
• Narodowe priorytety w sprawie
kształcenia i rozwoju zawodowego
pedagogów (Cynthia Pellock, Penn
State University, Steve DeWitt, ACTE, Alisha Hyslop, ACTE)
• Różnice demograficzne i doświadczenie szkolne jako czynnik wyboru
ścieżki zawodowej (Edward C. Fletcher Jr., University of South Floryda)
• Badanie związku pomiędzy umiejętnościami zawodowymi uczniów a sukcesami (Jason Crittenden and Betsey
Smith, Mississippi State University)
Prof. Henryk Bednarczyk ITeE– PIB zaprezentował wyniki badań i problematy144

kę Ustawicznej edukacji zawodowej wobec innowacyjnych technologii przyszłości, które spotkały się z zainteresowaniem uczestników, m.in. przedstawicieli
National Research Center for Career and
Technical Education, University of
Louisville, Oklahoma State University.
W konferencji uczestniczyło ponad 200
uczonych,
głównie
amerykańskich.
Wśród instytucji badawczych zwraca
uwagę National Research Center for
Career and Technical Education, www.
nrccte.org, kierowany przez Prof. James’a R. Stone III. Ideą Ośrodka jest
ułatwienie nauczycielom, dyrektorom,
doradcom zawodowym wypowiadania
się i eksperymentowania w celu poprawy
edukacji technicznej, niezależnie od typu
szkoły (ogólnokształcąca, dwuletni college, czteroletni college) lub poszukiwania
możliwości doskonalenia. Wybrane publikacje: •Stull, W., & Stone, J. R., III.
(Eds.) (under review). The future of work
based education in America. Jefferson,
N.C.: McFarland & Company, Inc, •Stern,
D, Finkelstein, N., Stone, J. R., III, Latting, J., & Dornsife, C. (1995). Schooltowork: Research on programs in the
United States. London, England: Falmer
Press, •Stern, D., Stone, J., III, Hopkins,
C., McMillion, M., & Crain, R. (1994)
School-based enterprise: Productive
learning in American high schools. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
Katarzyna Skoczylas
ITeE – PIB, Radom
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Technical Vocational Education
and Training Staff Development:
Meeting the Needs of the
Knowledge Economy (IVETA)
International Vocational Education
and Training Association (IVETA) jest
międzynarodową organizacją i siecią
kształcenia nauczycieli, organizacji szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz innych
osób i grup zainteresowanych lub zaangażowanych w kształcenie zawodowe na
całym świecie. Członkami są osoby różnych specjalności m.in. lekarze, naukowcy i studenci w dziedzinie kształcenia
i szkolenia zawodowego, jak również instytucje, organizacje i firmy aktywnie zaangażowane w rozwój zasobów ludzkich.
Stowarzyszenie organizuje szereg seminariów, spotkań i konferencji, które
umożliwiają swobodną wymianę informacji, pomysłów z kolegami z całego
świata.
W dniu 16.11.2011 odbyła się coroczna Konferencja naukowa: Rozwój
Zawodowego Kształcenia Technicznego
i Szkolenia Zawodowego Pracowników
– „Zaspokojenie potrzeb gospodarki
opartej na wiedzy", która zgromadziła
ponad 50 delegatów instytucji z całego
świata. Tematyka konferencji poruszała
najważniejsze aspekty rozwoju kadr
TVET, m.in.: akredytację ośrodków
szkoleniowych dla pracowników, kompetencje oraz certyfikację pracowników
technicznych i administracyjnych, treści
szkoleń. Zwrócono uwagę iż kształcenie
i szkolenie zawodowe pracowników są
podstawowymi składnikami skutecznych
programów kształcenia zawodowego.
Gospodarka oparta na wiedzy wymaga
nowych, ulepszonych umiejętności technicznych, zawodowych, administracyjnych.
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2011

Wśród wygłoszonych referatów
zwracają uwagę:
• Szkolenie i mentoring personelu TVET
(Carl Ninkof, Marty Kenison, Career
& Technical Training, Management
and Training Corp., Centerville, Utah,
USA)
• Rozwój
kształcenia
zawodowego
zasobów ludzkich kompleksu uniwersyteckiego (Olga Oleynikova, Center
for Vocational Education and Training
Studies, Rosja)
• Włączenie technologii baz Web
w kształcenie nauczycieli (Rebecca
Parker, Belinda Gimbert,, Center on
Education and Training for Employment (CETE), Ohio State Univ., Columbus, Ohio, USA)
• Analiza porównawcza rozwoju pracowników organizacji edukacyjnej
(Mark Harris, Queensland ET Dev.
Centre, Brisbane, QLD, Australia)
• Globalne przywództwo – rozwój TVET
(od inwestowania do międzynarodowej
współpracy (Edgar Farmer, Penn State
University, Ming Horng Wufeng
Univ., Tajwan, Ta-Wei Lee, Ching
Yun Univ., Jung-Li, Tajwan)
Podczas Konferencji został zaprezentowany referat prof. Henryka Bednarczyka Idee – PIB w Radomiu, Innowacje
w kształceniu pracowników mikroprzedsiębiorstw, który spotkał się z zainteresowaniem i ofertami współpracy.
Katarzyna Skoczylas
ITeE – PIB, Radom
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