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

40 lat polskiej pedagogiki pracy
Min "o 40 lat. Kolejny jubileusz jest okazj do spotkania w Jedlni-Letnisku dok"adnie 14 km od Instytutu Technologii Eksploatacji – Pa stwowego Instytutu Badawczego w Radomiu.
Wspó"organizatorami jubileuszowej konferencji naukowej pod egid Zespo"u Pedagogiki Pracy (profesor Stefan M. Kwiatkowski) s : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (prof. dr hab. Franciszek Szlosek) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (prof. dr hab. Ryszard Gerlach) oraz O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE – PIB w Radomiu (prof. dr hab. Henryk
Bednarczyk).
Przygotowuj c spotkanie, si gn li my do poprzednich jubileuszowych konferencji, ale g"ówne przes"anie prof. dr hab. Ryszard Gerlach opar" na idei i dorobku konferencji UKW w Bydgoszczy Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przysz!o ci.
Jest to wi c dobra okazja do ca"o ciowej i pog" bionej refleksji nad kondycj naukow
pedagogiki pracy. Jak zwykle przy takich okazjach pojawia si pytanie 40 lat min "o
i co dalej? Na pytanie to próbujemy odpowiedzie na sesjach plenarnych: Teoretyczne
podstawy pedagogiki pracy; Pedagogika pracy w zakresie przygotowania do zatrudnienia; Pedagogika pracy w kontek cie spo!ecze stwa wiedzy i gospodarki opartej na
wiedzy; Pedagogika pracy w badaniach mi dzynarodowych; Szanse, mo liwo ci
i perspektywy rozwoju pedagogiki pracy oraz w zespo"ach problemowych: Szko!a
i nauczyciel; Praca ludzka; Kariera zawodowa; Edukacja ustawiczna.
Na okoliczno jubileuszu wydano monografi Pedagogika pracy – tradycja
i wyzwania wspó!czesno ci pod redakcj prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego.
Aktualny 3(78) 2012 numer Edukacji Ustawicznej Doros!ych Polish Journal Continuing Education zawiera g"ównie materia"y przygotowane na kierowan przeze mnie
sesj plenarn Pedagogika pracy w badaniach mi dzynarodowych, o której pisz
w referacie plenarnym. Inne wybrane artyku"y opublikujemy w nast pnym numerze.
EDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3/2012
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Sk"adamy ho"d zmar"emu przed rokiem nestorowi polskiej pedagogiki pracy prof.
dr. hab. Tadeuszowi Nowackiemu, publikuj c wyst pienia naszych przedstawicieli na
pogrzebie.
Chc zwróci uwag na szczególn trosk profesorów Franciszka Szloska i Stefana Kwiatkowskiego o udzia", nestorów w tym uczestników Ogólnopolskiego Seminarium Nauczycieli Badaczy i by"ych pracowników Instytutu Kszta"cenia Zawodowego.
Z analizy programu konferencji, materia"ów i monografii z ca" pewno ci wynika dalszy rozwój rodowiska naukowego. Podejmujemy praktycznie wszystkie problemy badawcze pedagogiki pracy, problemy ustawicznej edukacji zawodowej. Zauwa am konsolidacj rodowiska, personaln i g"ównych o rodków naukowych, liczne doktoraty, prace habilitacyjne, rozwój kszta"cenia studentów w specjalno ciach
pedagogiki pracy. Nie podzielam ostatnich lamentów prasy nad kondycj polskiej
nauki i nauk humanistycznych w szczególno ci.
Nasze czasopisma i bardzo liczne wydawnictwa podejmuj jednak g"ównie studia
teoretyczne poparte w"asnymi do wiadczeniami, relacjonuj c wyniki bada doktorantów, studentów, ma"ych zespo"ów.
Nasz publikacje i relacje docieraj g"ównie do rodowisk naukowych Ukrainy,
Bia"orusi, Rosji i Litwy. To nie jest jednak ca"y wiat. Twierdz , e polskiej pedagogice pracy brakuje przedsi biorczo ci i obecno ci w wiecie. Brakuje fizycznej obecno ci w wiecie, jak równie w wielkich programach badawczych czy globalnych
wydawnictwach. Naszym zamierzeniem jest, aby zamieszczone w numerze publikacje
podj "y takie problemy, wskaza"y dobre praktyki.
Problemy globalnego rynku, g"ównie rynku pracy, przysz"o ci pracy zawodowej
wymagaj naukowego wsparcia i radykalnego prze"amania barier wspó"pracy mi dzynarodowej i jednak g" bokiej izolacji. Dlatego od nowego roku, po cz ci spe"niaj c
wymogi nowej parametryzacji czasopism, zamieszczamy wi kszej obj to ci streszczenia w j zyku angielskim, wybrane artyku"y w tym j zyku, zwi kszaj c liczb publikacji z autorami afiliowanymi za granic . Takie zamierzenie towarzyszy nam
w informacjach o publikacjach, o rodkach i konferencjach.
Z satysfakcj informujemy, i w nowym wykazie czasopism naukowych
MNiSZW nasz kwartalnik otrzyma" 7 punktów. Odnotowuj c ma"y ale jednak wzrost
o 1 punkt serdecznie gratuluj najlepszym: The New Educational Review – 15 pkt.,
Ruch Pedagogiczny – 12 pkt., Edukacja –10 pkt., Edukacja Doros!ych – 10 pkt.
Zapraszam do redakcji rozdzia"ów publikowanych w wydaniu internetowym oraz
na stron naszego kwartalnika www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Serdecznie pozdrawiam
Henryk Bednarczyk
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40 years of Polish work pedagogy
It has passed 40 years. Another anniversary is an opportunity to meet in Jedlnia
Letnisko exactly 14 km from the Institute for Sustainable Technologies - National
Research Institute in Radom.
So it is an actual opportunity for a comprehensive and in-depth reflection on the
scientific condition of work pedagogy. As usual, the key question in such cases is that
40 years have passed and what's next? We will try to answer this question during the
plenary sessions: Theoretical foundations of work pedagogy; Work pedagogy in the
process of preparation for employment; Work pedagogy in the context of work of the
knowledge society and knowledge-based economy; Work pedagogy in the international research; Chances, opportunities and perspectives for the development of work
pedagogy and during the problem teams: A school and teacher; Human Work; Career;
Continuing education.
The monograph Work Pedagogy - tradition and challenges of the present edited by
Prof. Stefan M. Kwiatkowski has been published especially for this jubilee. The current issue of Edukacja Ustawiczna Doros!ych. Polish Journal of Continuing Education 3(78) 2012 includes mainly the materials prepared for the plenary session to be
moderated by me: Work Pedagogy in the international research about which I wrote
in the paper for the session. Selected papers will be published in the next issue.
I notice the consolidation of the community: a personal one and of the major research centres, numerous doctoral theses, postdoctoral theses, the development of
vocational education of students in the specializations of work pedagogy. I personally
do not share the recent press laments about the condition of Polish science and the
humanities in particular.
With best regards
Henryk Bednarczyk
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S"owa kluczowe: pedagogika pracy, projekty, wydawnictwa, instytuty, stowarzyszenia,
Polska, Europa, wiat.
Key words: work pedagogy, projects, publications, institutes, associations, Poland,
Europe, the world.
Abstract
Trace presence of Polish work pedagogy in international scientific projects, networks
and associations, fundamental works, monographs, quotations, requires to identify ways
and opportunities for cooperation. We present the reflection from experience of Work
Pedagogy of Innovative Economy Centre of ITeE – PIB in Radom in the area of its cooperation with CEDEFOP, UNESCO`s institutes, European, American and global scientific associations in terms of research and publications.

Wprowadzenie
Rozwa aj c aktualne problemy pedagogiki pracy nieodzownym staje si zwróci
uwag na zmiany ekonomiczne, wiatowy kryzys finansowy i jednak wysokie tempo
zmian pracy, narz dzi pracy, rodków komunikacji stanowienia si innowacyjnej gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy. Nie mo na zapomina o globalnym bezrobociu. Nasza cywilizacja nie radzi sobie z tym problemem w wi kszo ci krajów wiata.
EDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3/2012
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Globalizacja, wiatowy rynek towarów i us"ug, równie rynek pracy, w tym rynek
edukacji przekszta"caj i zmieniaj ustawiczn edukacj zawodow .
Nowe odczytanie starego paradygmatu uczenia si w ci gu ca!ego ycia prowadzi
do przesuni cia akcentów z kszta"cenia formalnego w stron nieformalnego i pozaformalnego, jednak w jedynym systemie edukacji. Edukacyjna strategia rozwoju cz"owieka, przedsi biorstwa i spo"ecze stwa wnosi nowe warto ci do naszej kultury.
Uczenie si i, jak chc pracodawcy, szybkie uczenie si pracy staje si now warto ci
i wyzwaniem.
Dlatego wi c ca" sesj na konferencji po wi camy problemowi wspó"pracy mi dzynarodowej w pedagogice pracy, aby czerpa ze wiatowego dorobku rozwi zywania ró norodnych problemów ustawicznej edukacji zawodowej, transferu dobrych
praktyk, a wreszcie sprawdzenie, jakie s relacje naszych bada z badaniami mi dzynarodowymi centrów badawczych innych krajów.
Dla okre lenia barier i szans rozwoju wspó"pracy mi dzynarodowej podejmiemy
prób rozwi zania nast puj cych problemów:
− Jakie problemy pedagogiki pracy podejmuje mi dzynarodowe rodowisko naukowe?
− Jaka jest nasza polska obecno w mi dzynarodowych badaniach, publikacjach
i stowarzyszeniach?
− Czy wspó"praca mi dzynarodowa jest przedmiotem naszych bada i publikacji?
Podstaw naszej refleksji naukowej jest analiza: wiod cych mi dzynarodowych
i zagranicznych monografii podejmuj cych problemy pedagogiki pracy, nasza obecno w mi dzynarodowych stowarzyszeniach naukowych i wydawnictwach, wspó"praca z wiod cymi instytutami i uniwersytetami, w tym równie w edukacyjnych projektach europejskich. Opieraj c si g"ównie na wynikach bada O rodka Pedagogiki
Pracy, Innowacyjnej Gospodarki ITeE przywo"am równie do wiadczenia Uniwersytetu Miko"aja Kopernika, Uniwersytetu l skiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej, Akademii im. Jana D"ugosza w Cz stochowie, Instytutu
Bada Edukacyjnych i Dolno l skiej Szko"y Wy szej.

1. Wspólne problemy pedagogiki pracy
Penetracj bada w zakresie pedagogiki pracy rozpocz li my od analizy wiatowej
literatury opracowuj c elektroniczne wydanie eBibliography – Continuing Vocational
Education.
Bibliografia jest autorskim subiektywnym wyborem ponad 4000 róde" literatury,
druków zwartych, przegl dem dorobku naukowego ustawicznej edukacji zawodowej
opublikowanego do 2009 r. w j zykach: angielskim, francuskim, hiszpa skim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim i w"oskim oraz róde" literaturowych
o edukacji zawodowej w krajach arabskich, Chinach, Indiach i Japonii w j zykach
europejskich. Wyodr bnione rozdzia"y wed"ug j zyka publikacji zawieraj wykazy:
monografii, raportów, podr czników akademickich, czasopism naukowych, instytucji
i stowarzysze naukowych oraz notki wybitnych pedagogów.
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Spo ród wielu monografii wydanych równie w naszym kraju przedstawiaj cych
stan bada i edukacji zawodowej w wybranych pa stwach (pkt. 3 artyku"u) chc zatrzyma si na opracowaniu, UNEVOC-UNESCO Rauner F., Maclean R. (2008), Handbook
of Technical and Vocational Education and Training Research o obj to ci 1.104 str.
Przedstawi g"ówne problemy oraz obszary bada .
Badania nad edukacj i szkoleniami zawodowymi w powi zaniu z polityk edukacji i szkole zawodowych, ich planowaniem i praktyk :
• Badania nad edukacj i szkoleniami zawodowymi oraz dialog spo"eczny,
• Praca – Edukacja – Szkolenia: interdyscyplinarne podej cie do bada ,
• Zawody oraz obszary dzia"a zawodowych,
• Badania nad edukacj zawodow jako proces innowacji,
• Badania nad TVET w kontek cie wspó"pracy europejskiej,
• Badania oraz polityka reform edukacji i szkole zawodowych w krajach przechodz cych transformacj systemow ,
• Pomoc rozwojowa oraz badania nad edukacj i szkoleniami zawodowymi.
Obszary bada nad edukacj i szkoleniami zawodowymi:
• Rozwój zawodów,
• Badania prowadzone w poszczególnych dziedzinach zawodowych,
• Badania nad systemami edukacji i szkole zawodowych,
• Planowanie oraz rozwój VET,
• Koszty, korzy ci oraz finansowanie VET,
• Rozwijanie kompetencji zwi zanych z zawodem poprzez prac ,
• Kszta"towanie nauczania i uczenia si w ramach TVET,
• Kszta"towanie pracy i technologii.

Ni ej przytocz inne monografie tematyczne i podr czniki akademickie:
Bocca G.: (1998) Pedagogia del Lavoro.
Bogaj A., Kwiatkowski S.M., Baraniak B. (red.): (2008) Pedagogika pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Dehnbostel P.,(2007) Lernen im Prozess der Arbeit, Waxmann Verlag.
Driensky D. (2007), Inžinierska pedagogika, SUT Bratys"awa.
Finlay I., Niven S., Young S., (1998) (edyt.) Changing vocational education and training: An international
comparative perspective London and New York.
Maclean R., Wilson D. (2009), International Handbook of Education for the Changing World of Work, UNEVOC-UNESO.
Pineda P. (2002), Pedagogika Laboral, Ariel Educatión.
Schelten A. (2005), Grundlagen der Arbeitspädagogik / Podstawy pedagogiki pracy, Frenz Steiner Verlag
GmbH.
Wiatrowski Z.: (2005) Podstawy pedagogiki pracy. WSP, Bydgoszcz.

Ich analiza, a szczególnie porównanie z polskim widzeniem pedagogiki pracy
prowadzi do nast puj cych wniosków. Wydaje si , e w naszych opracowaniach wyra nie brakuje szerszych analiz rodowiska pracy, zmieniaj cego si kontekstu pracy
i edukacji, technologii kszta"cenia g"ównie modu"owego i podj cia problemów jako ci
i efektów kszta"cenia. Nasze widzenie zbyt mocno tkwi w pocz tkach jeszcze prac
r cznych, gdy dzisiaj dominuje praca intelektualna, kreatywne tworzenie. Je li znamy
prognozy rozwoju techniki i technologii, to wcze niej mo emy z wyprzedzeniem wykszta"ci w"a ciwych specjalistów.
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Chc podkre li wa n , inspiruj c funkcj strategii Europa 2020 w podejmowaniu dzia"a i bada edukacyjnych w realizacji podstawowego paradygmatu uczenia si w ci gu ca"ego ycia.
2. Wybrane mi dzynarodowe stowarzyszenia i sieci naukowe
Przedstawi wybrane przyk"ady instytutów, stowarzysze , g"ównie mi dzynarodowych podejmuj cych najwi ksze programy badawcze lub o wykraczaj cej poza
granice kraju sile oddzia"ywania.
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw O wiaty, Nauki i Kultury
W strukturze UNESCO funkcjonuj instytuty bada edukacyjnych:
• International Institute for Educational Planning (IIEP, Pary Francja),
• International Bureau of Education (IBE, Geneva, Switzerland),
• Institute for Lifelong Learning UIL (Hamburg Germany),
• Institute for Information Technologies in Education (IITE, Moscow, Russian Federation),
• International Institute for Capacity-Building in Africa (IICBA, Addis Ababa, Ethiopia),
• International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean
(IESALC, Caracas, Venezuela),
• International Centre for Technical and Vocational Education and Training (UNEVOC, Bonn, Germany),
• European Centre for Higher Education (CEPES, Bucarest, Romania).
UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) Instytut Edukacji w ci gu ca"ego ycia z siedzib w Hamburgu (Niemcy). Jest organizacj non-profit, której g"ównymi celami s : walka z analfabetyzmem, edukacja nieformalna,nauczanie doros"ych
i nauczanie przez ca"e ycie, monitoring i ewaluacja, tworzenie sieci i przygotowywanie publikacji. Przygotowuje cyklicznie CONFINTEA – (Mi dzynarodow Konferencj Edukacji Doros"ych). VI edycja konferencji odby"a si w Belem. Uczestniczy
w programach globalnych: Edukacja dla Wszystkich (Education for All, EFA), Dekada
Pi mienno ci Narodów Zjednoczonych (United Nations Literacy Decade, UNLD). UIL
wspiera narodowe lub regionalne Tygodnie Edukacji Doros"ych, Festiwale Kszta"cenia oraz kampanie uczenia doros"ych i przez ca"e ycie w oko"o 45 krajach wiata.
Wydaje dwumiesi cznik (International Review of Education). www.unesco.org/uil/
International Centre for Technical and Vocational Education and Training
(UNEVOC) – Mi dzynarodowe Centrum UNESCO ds. Kszta"cenia Technicznego
i Zawodowego w Bonn istnieje od 2000 roku. Zajmuje si jako ci systemów kszta"cenia technicznego i zawodowego oraz poszerzaniem mo liwo ci zdobywania nowych
kompetencji zawodowych oraz szkolenie nauczycieli i trenerów zastosowanie technik
informacyjno-komunikacyjnych.
Prowadzi swoj dzia"alno poprzez sie 230 centrów w 156 krajach. Realizowane dzia"ania wpisuj si m.in. w ramy programu UNESCO Edukacja Dla Wszystkich
(Education for All), edukacj dla zrównowa onego rozwoju (ESD - educating for
12
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sustainalbe development) w zwi zku z Dekad Narodów Zjednoczonych Dla Zrównowa onego Rozwoju, walk z HIV/AIDS. Centrum wydaje newsletter w formie elektronicznej 1–2 w roku oraz serie Mi dzynarodowa Biblioteka Edukacji Technicznej
i Zawodowej. www.unevoc.unesco.org
CEDEFOP Centre Europ en pour le D veloppement de la Formation Professionnalle Europejskie Centrum Rozwoju Kszta"cenia Zawodowego wspiera Komisje UE w promocji i rozwoju szkolenia oraz doskonalenia zawodowego.
www.cedefop.europa.eu/EN/
Przygotowuje dokumenty o kierunkach rozwoju kszta"cenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju bada , upowszechnianie wyników bada , prowadzenie analizy
danych statystycznych i analizy politycznej w formu"owaniu kszta"cenia i szkolenia
zawodowego.
Jest miejscem spotka zainteresowanych stron, partnerów spo"ecznych w ramach
programu „Uczenie si przez ca"e ycie” w nast puj cych priorytetach:
• dostarczanie informacji o europejskiej polityce w zakresie kszta"cenia i szkolenia zawodowego,
• interpretowanie europejskich tendencji rozwijania umiej tno ci, kompetencji
i uczenia si oraz powi zanych wyzwa ,
• ocena korzy ci wynikaj cych z kszta"cenia i szkolenia zawodowego,
• wzrost znaczenia kszta"cenia i szkolenia zawodowego.
REFERNET jest sieci CEDEFOP publikuj c coroczne raporty o systemach
kszta"cenia i doskonalenia zawodowego (bibliograficzna baza danych – VET-Bib,
baza danych kluczowych instytucji VET-Instit) sporz dzane przez krajowe konsorcjum (ITeE – PIB, KOWEZiU, IBE, IPiSS, ZRzP, Eurydice) www.refernet.pl.
Federalny Instytut Edukacji Zawodowej (Bundesinstitut für Berufsbildung –
BIBB): za"o ony w 1970 r. (BMBF). Identyfikuje perspektywiczne zadania zawodowego kszta"cenia i doskonalenia, proponuje nowe rozwi zania, wspiera innowacje,
weryfikuje ofert instytucji kszta"cenia na odleg"o . Badania naukowe: cele, uwarunkowania i organizacja edukacji zawodowej, rozpoznawanie potrzeb w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, postawy wobec edukacji zawodowej, przebieg
i rozwój kariery zawodowej, rozwój kompetencji zawodowych w ucz cym si spo"ecze stwie, internacjonalizacja edukacji zawodowej, system informacji i dokumentacji
wspieraj cy transparencj i transfer wiedzy. Prowadzi ok. 20 portali informacyjnych
i baz danych: iMOVE – wsparcie dla oferentów dokszta"cania zawodowego, KIBB –
system informacji i komunikacji dla ekspertów zawodowej edukacji doros"ych, ELDOC – przewodnik po e-kursach edukacji zawodowej, PT-IAW – dobór partnerów do
projektów badawczych, ÜBS – pozazak"adowe o rodki kszta"cenia i doskonalenia
zawodowego dla ma"ych i rednich firm (Edukacja Zawodowa w Nauce i Praktyce).
www.bibb.de Instytut wydaje dwumiesi cznik Berufsbildung in Wissenschaft und
Praxis (BWP).
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – DIE (Niemiecki Instytut
Edukacji Doros"ych) jest czo"ow instytucj badawcz dzia"aj c w obszarze edukacji
ustawicznej i edukacji doros"ych w Niemczech. Instytut przekazuje wyniki bada naukowych do praktyki edukacyjnej oraz inicjuje dyskusje w ród spo"eczno ci naukowej
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poprzez specjalistyczne publiczne fora, jak na przyk"ad Forum Dokszta"cania Niemieckiego Instytutu Edukacji Doros"ych.
Niemiecki Instytut Edukacji Doros"ych wspó"pracuje w ramach projektów badawczych z uniwersytetami, stowarzyszeniami i instytucjami kszta"cenia i doskonalenia. Dwa wa ne filary mi dzynarodowej wspó"pracy stanowi umowy o wzajemnej
wspó"pracy z zagranicznymi szko"ami wy szymi oraz cz"onkostwo w europejskich
stowarzyszeniach, m.in. European Association for the Education of Adults (EAEA)
oraz European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), European
Association of Institutes for Vocational Training. Instytut wydaje kwartalnik: DIE
Zeitschrift für Erwachsenenbildung, www.die-bonn.
European Association for the Education of Adults (EAEA) – Europejskie Stowarzyszenie Kszta"cenia Doros"ych (dawniej od 1953 r.) European Bureau of Adult
Education skupia 114 organizacji cz"onkowskich z 41 krajów. Obszary dzia"alno ci:
• polityka wparcia edukacji ustawicznej na poziomie europejskim,
• rozwój, doskonalenie praktyki poprzez projekty, publikacje i szkolenia,
• dostarczenie cz"onkom informacji i us"ug,
• wspó"praca mi dzynarodowa.
EAEA promuje kszta"cenie doros"ych oraz zwi kszenie dost pu i uczestnictwa
w edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej dla osobistej satysfakcji, zmiany
spo"ecznej, aktywnego uczestnictwa w rozwoju, wiedzy, umiej tno ci w aspekcie
zatrudnienia. EAEA wydaje biuletyn informacyjny #EAEA - News#. Odbywaj si
coroczne zjazdy i konferencje naukowe www.eaea.org.
European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) – Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kszta"cenia Zawodowego jest europejsk organizacj
parasolow zrzeszaj c 48 stowarzysze , instytutów, szkó", o rodków przysposobienia
do zawodu i doskonalenia zawodowego.
Celem Stowarzyszenia jest poprawa jako ci kszta"cenia zawodowego oraz intensyfikacja prac nad edukacj w wymiarze europejskim, w tym:
• wzmocnione konkurencyjno ci instytucji edukacyjnych i kwalifikacji pracowników,
• kontynuacja projektów transgranicznych,
• wymiana informacji i zwi kszenie efektywno ci kszta"cenia i szkolenia skierowane
do sektora edukacji i rynku pracy.
Ostatnie konferencje naukowe stowarzyszenia:
• Social Inclusion – Vocational Integration of Disadvantaged Target Groups, Frankfurt 2012,
• Labour Market, Economy and Education between European and international
Developments and Requirements, Istambu" 2011,
• Vocational Education and Training against Poverty and Social Exclusion, Lizbona
2010,
•
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Creativity and Innovation in Vocational Training in Europe, Rzym 2009
www.evbb.de.
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Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación (RLPO) – Po"udniowoameryka ska Sie Poradnictwa Zawodowego ma na celu zach cenie do
wspó"pracy i wymiany do wiadcze doradców zawodowych z krajów Ameryki !aci skiej. RLPD wspó"organizowa"a m in: 03-06.10.2012 Mi dzynarodowy Kongres Doradztwa Zawodowego i Edukacji dla Zatrudnienia (Mannhein – Niemcy).
Hiszpa ska Sie Czasopism Edukacyjnych (Red Española de Revistas Científicas de Educación). G"ówne czasopisma promowane przez sie :
− Cominucar – czasopismo dwuj zyczne (hiszpa ski, angielski) o badaniach
naukowych dotycz ce dwóch dziedzin wiedzy; edukacji i komunikacji.
www.revistacomunicar.com.
− Educación XXI – czasopismo wydawane na Wydziale Edukacji w UNED,
upowszechnia artyku"y naukowe dotycz ce innowacji zwi zane z edukacj we
wszystkich jej dziedzinach.
− Estudios sobre Educación – kwartalnik Uniwersytetu Nawarry ukazuje si od
2001 r. Dotyczy g"ownie bada naukowych i metodologii w naukach edukacyjnych.
Przyjmuje i przestrzega norm publikacji ustalonych przez American Psychological
Association (APA) www.uned.es/educacionXXI.
− Revista de Educación – publikacja naukowa hiszpa skiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu. Wydawana nieprzerwanie od 1940 roku jest uznanym rodkiem upowszechniania osi gni w zakresie bada i innowacji w dziedzinie edukacji,
zarówno na poziomie krajowym jak i mi dzynarodowym educacion.gob.es/revista-deeducacion.
− Teoria de la Educación – to mi dzyuczelniane czasopismo naukowe, które
publikuje oryginalne wyniki badania nad teori i praktyk edukacji. Czasopismo powsta"o w 1986 roku i jest indeksowanym w mi dzynarodowych bazach, takich jak
(Scopus, Francis, Latindex) http://campus.usal.es/~teoriadelaeducacion/index.html.
International Vocational Education and Training Association IVETA Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej i Szkole
G"ównym celem dzia"alno ci stowarzyszenia IVETA s starania o lepsze powi zanie kszta"cenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy poprzez zacienianie wspó"pracy mi dzy przedsi biorstwami, partnerami spo"ecznymi i systemem
kszta"cenia zawodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym i mi dzynarodowym.
Stowarzyszenie komunikuje si z cz"onkami za pomoc strony internetowej
www.iveta.org, Newslettera, czasopisma International Journal of Vocational Education and Training. Jest prowadzony bank oferty pracy, forum elektroniczne, katalog
cz"onków.
International Journal of Vocational Education and Training ukazuje si od
1993 roku, aktualnie w formie elektronicznej i drukowanej. Najwi kszy dzia" czasopisma zawiera empiryczne artyku"y badawcze, ponadto publikowane s studia na temat
bada , teorii i praktyki szeroko zwi zanych z mi dzynarodowym kszta"ceniem i szkoleniem zawodowym. Czasopismo recenzowane ukazuje si w formie elektronicznej
i drukowanej. Najbli sza konferencja: IVETA Annual Conference – Atlanta, Georgia
USA, 28 listopada, 2012 Using Labor Market Information to Improve Vocational
Education and Training (TVET). Korzystanie z informacji o rynku pracy dla poprawy
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kszta!cenia i szkolenia (TVET) – zagadnienia zwi zane ze zbiorem informacji o rynku
pracy dla TVET www.iveta.org.
The Association for Career and Technical Education Research (ACTER)
– Ameryka skie Stowarzyszenie Bada Edukacji Zawodowej (ACTER) powsta"o
w 1966 r. Jest profesjonalnym stowarzyszeniem dla pracowników naukowych i badaj cych relacje mi dzy edukacj a prac . Celem dzia"alno ci ACTER jest stymulowanie bada i rozwój dzia"a powi zanych z edukacj zawodow , stymulowanie i rozwój
programów szkoleniowych zaprojektowanych w celu przygotowania ludzi do bada
w dziedzinie edukacji zawodowej, popieranie wspó"pracy w badaniach i rozwój dzia"a w obr bie ogólnego programu edukacji zawodowej, rozpowszechnianie wniosków
z bada i dyfuzja wiedzy. Najbli sza doroczna konferencja naukowa odb dzie si
w dniach 27–28 listopada 2012 w Atlancie (USA): Promoting Excellence in CTE
Practice through Research and Professional Development.
ACTER wydaje The Career and Technical Education Research (CTER), renomowane mi dzynarodowe czasopismo naukowe w formie drukowanej i elektronicznej. W sk"ad rady redakcyjnej wchodz : John Rayfield, Texas A&M University Rod
P. Githens, University of Louisville, Shane Robinson Oklahoma State University, Bradley C. Greiman , University of Minnesota, Brian A. Parr, Auburn University, R. Brent
Young, North Dakota State University, Levon Esters, Purdue University, Kim Nimon,
University of North Texas. Wybrane publikacje: •Laanan, F.S. (Eds.). (2006). Understanding students in transition: Trends and issues. New Directions for Student Services, no. 114. San Francisco: Jossey-Bass. •Townsend, B.K., Bragg, D.D., Dougherty, K., Laanan, F.S., & Laden, B. V. (Eds.). (2006). Community colleges in the 21st
century. ASHE Reader Series. Boston, MA:Pearson Custom Publishing
www.public.iastate.edu
National Research Center for Career and Technical Education (NRCCTE)
– Narodowy O rodek Badawczy Rozwoju Zawodowego i Edukacji Technicznej wytwarza i rozpowszechniania wiedz naukow , a tak e przyczynia si do rozwoju zawodowego i wsparcia kariery zawodowej i kszta"cenia technicznego (CTE) w Stanach
Zjednoczonych. Ide O rodka jest u"atwienie nauczycielom, dyrektorom, doradcom
zawodowym wypowiadania si i eksperymentowania w celu poprawy jako ci kszta"cenia CTE dla uczniów szko"y ogólnokszta"c cej, dwuletniego collegu przygotowuj cego do wy szych studiów, czteroletniego college’u lub po prostu szukaj cym mo liwo ci zdobycia lub doskonalenia swoich umiej tno ci. Funkcj dyrektora o rodka
pe"ni obecnie Prof. James R. Stone (University of Louisville College of Education
and Human Development). 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). School-towork: 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.
Publikacje NRCCTE to m.in. raporty badawcze z zakresu: szkolnictwa wy szego, gospodarki wychodz cej z kryzysu, zmieniaj cego si rynku pracy, tematyka:
16
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cie ki kariery, wiedza i umiej tno ci, programy nauczania, raporty informacyjne –
podsumowuj ce projekty i dzia"ania, opisuj ce us"ugi i produkty www.nrccte.org.
VETnetwork Australia to krajowa sie nauczycieli, szkoleniowców, doradców
zawodowych, koordynatorów programów, administracji i personelu zwi zanych
z kszta"ceniem ustawicznym. Cz"onkostwo opiera si jest na rozwoju kontaktów pomi dzy placówkami edukacji i kszta"cenia zawodowego, uczelniami i organami administracji rz dowej i grupami bran owymi. Sie VETnetwork Australia zosta"a za"o ona
w 1995 roku z inicjatywy grupy nauczycieli szkó" wy szych w ramach projektu zatytu"owanego „Stworzenie Krajowej Sieci Stowarzysze Kszta"cenia Nauczycieli”. Misj
jest profesjonalne wsparcie dla m"odych ludzi w zakresie kszta"cenia, prowadz ce do
udanych przemian. Cz"onkami sieci s m.in. nauczyciele, szkoleniowcy, doradcy zawodowi, koordynatorzy programów, organy administracyjne zaanga owane w kszta"cenie.
Corocznie ukazuj si równie seria monograficzna. Bie cy numer: Issue 1,
2011. W opracowaniu (28 stron) omówiono mo liwo ci kszta!cenia i szkolenia zawodowego (VET) w Australii oraz ich indyjskie odpowiedniki prywatnych instytucji
w Indiach. Autor przedstawia równie do wiadczenia Uniwersytetu Centurion edukacyjne w Orissa, Indie.
VOCAL Journal. Czasopismo naukowe o tematyce kszta"cenia i doskonalenia
zawodowego po raz pierwszy opublikowane w 1998 roku. Jego zawarto jest po" czeniem krajowych i mi dzynarodowych analizy wspó"czesnych problemów, najlepszych praktyk, dyskusji i debaty z zakresu kszta"cenia zawodowego. Najbli sza konferencja: Global Learning - expanding the boundaries of e-learning in the Global
Communit. VETnetwork, IVETA Melbourne, Australia, 13–16 sierpnia 2013.
W Kandzie odnotowujemy stowarzyszenia:
• International Council of Adult Education (ICAE) Mi dzynarodowa Rada
Edukacji Doros"ych,
• Canadian Association for University Continuing Education (CAUCE) – Canadian Journal of University Continuing Education,
• Canadian Education Association (CEA) – Canada Education,
• Canadian Association for the Study of Adult Education (CASAE) – Canadian
Journal for the Study of Adult Education,
• The Canadian Vocational Association - CVA Journal.

To zaledwie kilkana cie wybranych indywidualnych przypadków instytutów i stowarzysze . My l , e charakteryzuj one mi dzynarodowe rodowisko
naukowe pedagogiki pracy.
3.

Do wiadczenia i szanse wspólnych bada i wydawnictw

Obecnie w naszym kraju jest realizowanych kilka wielkich projektów bada edukacyjnych i projektowania zwi zanych z ustawiczn edukacj zawodow w Programie
Operacyjnym Kapita" Ludzki:
• Opracowanie za!o e merytorycznych i instytucjonalnych wdro enia Krajowych
Ram Kwalifikacji i Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia si przez ca!e
ycie, IBE Warszawa.
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Tworzenie warunków i narz dzi do monitorowania edukacji i bada systemu
o wiaty, IBE Warszawa.
• Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych, ITeE – PIB
Radom, IPiSS, !CDNiKP, Doradca, WYG.
• Projekty: opracowanie nowych podstaw programowych, wzorcowych programów
kszta"cenia modu"owego e-learningu KOWEZiU.
Odby" si Kongres Polskiej Edukacji, opublikowano raport o stanie edukacji
2010 Spo!ecze stwo w drodze do wiedzy (Federowicz M., 2011).
To wielka skala bada ogólnokrajowych, niestety z niewielkim udzia"em rodowisk nauk pedagogicznych.
Z ponad 100 zrealizowanych w O rodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki projektów mi dzynarodowych przedstawiam kilka przyk"adów
•

–

–

–

–

−

−

Policies and Practices in Lifelong Learning (PAPILL) LdV. Human Resource Development Centre, Ministerstvo
na obrazovanieto i naukata (Bulgaria), Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratisalve, Inštitút celoživotného vzdelávania, Statny institut odborneho vzdelavania (Slovakia), Lietuvos
suaugusiAjA švietimo ir informavimo centras (Lithuania), Universität Bremen, (Germany), T.C. BSTANBUL VALBLBCB (Turkey), Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
(Romania), Organization for Vocational Education and Training DEF
FF
!
" #E ! (Greece), Elukestva Õppe Arendamsie Sihtasutus Innove (Estonia), 2009;
European i-Lab Competence Development Programme (i-Lab), Leonardo da Vinci, University of Essex, Camprof; Agencja Naczelna ds. Szkolnictwa Wy szego i Finansowania Bada , Kavrakoglu Management Institute, IDEC,
2007–2008;
European Qualification Framework – Network Testing, Leonardo da Vinci, AFDET CNCP, ISFOL – Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, CEF – Conseil de l’Education et de la Formation,
INCUAL – Instituto Nacional de las Cualificaciones, NCTVET - National Centre for Technical and Vocational
Education and Training Development, CQFW – Credit and Qualification Framework for Wales, 2007–2008;
Entrepreneurship in the web, Internet – the opportunity for growth of competitiveness, IW EQUAL F320,
Politechnika Radomska im. K. Pu!askiego, Eduserwis, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Przemys!u Poligraficznego, Demos Polska sp z o.o., Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsi biorczo ci, Gmina Miasta Radom, Wojewódzki Urz d Pracy w Warszawie, Zwi zek Rzemios!a Polskiego, Fundacja Rozwoju Przedsi biorczo ci, Szyd!owieckie Forum Gospodarcze, 2005–2008;
Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers (System wsparcia uczenia si
pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach), www.skillsup.eu
Nadrz dnym celem realizowanego projektu jest aktywizacja pracowników o niskich kwalifikacjach oraz opracowanie i przetestowanie zasad, sposobów uznawania wyników uczenia si nieformalnego i pozaformalnego.
Partnerstwo: ITeE – PIB Radom TNOiK Oddzia" w Gda sku, Polskie Stowarzyszenie Gipsu (Polska), Ente ACLI
Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia (W"ochy) oraz Universitatea Dunarea de Jos din Galati (Rumunia).
Innovation Laboratories for the Quality Assurance of Vocational Education and Training (Laboratoria Innowacji dla zapewnienia jako ci kszta!cenia i szkolenia zawodowego), i-Lab2
Koncepcja projektu i-Lab2 powsta"a w O rodku na bazie rezultatów uzyskanych w ramach projektu i-Lab1 European i-Lab Competence Development Programme. W nowej edycji projektu i-Lab do wspó"pracy zaproszono:
Uniwersytet Rzeszowski, School Center Ptuj (S"owenia), Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und
Chemieberufe Dresden mbH (Niemcy), IDEC (Grecja) oraz Uniwersytet w Galati (Rumunia).

Najwi ksze szanse bada odnajdujemy w VII Ramowym Programie Bada –
komponent Ludzie oraz Leonardo da Vinci.
Program Leonardo da Vinci jest cz ci programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie si przez ca!e ycie” (Lifelong Learning Programme). W Polsce programem administruje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
Z wielu priorytetów komponentów programu najwi ksze szanse wspólnych bada pedagogicznych maj projekty transferu innowacji realizuj ce w 2011–2013 nast puj ce priorytety:
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Zach canie do wspó"pracy mi dzy sektorem kszta"cenia i szkolenia zawodowego
a wiatem pracy,
• Wspieranie kszta"cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, instruktorów
zawodu i opiekunów dydaktycznych zajmuj cych si kszta"ceniem i szkoleniem
zawodowym oraz kierowników instytucji kszta"cenia i szkolenia zawodowego,
• Promowanie zdobywania kluczowych kompetencji w ramach kszta"cenia i szkolenia zawodowego,
• Rozwój i przekazywanie strategii mobilno ci w ramach kszta"cenia i szkolenia
zawodowego,
• System ECVET s"u cy osi gni ciu przejrzysto ci i uznawaniu wyników nauczania i kwalifikacji,
• Ulepszenie systemów zapewnienia jako ci kszta"cenia i szkolenia zawodowego,
Ukazuj si zbiory sprawozda najlepszych projektów: „Kompendium projektów
programu Leonardo da Vinci 2008” oraz „...2010”, www.leonardo.org.pl.
Inne przyk"ady polskiej aktywno ci przedstawiam g"ównie poprzez osobiste zaanga owanie znanych profesorów " cznie z efektami ich pracy.
Prof. dr hab. Franciszek Szlosek $ animator wspó"pracy z Narodow Akademi
Nauk Pedagogicznych Ukrainy – prof. dr hab. Nella G. Nyczka"o organizuje polskoukra skie konferencje, fora, t"umaczenia licznych prac.
•

Ziaziun I.A. (red.): (2005) Mistrzostwo pedagogiczne, Warszawa – Radom.
Kremien W.: (2008) Filozofia edukacji, Radom: ITeE – PIB.
Lewowicki T., Szlosek F. (red.): (2009) Kszta!cenie ustawiczne do wielokulturowo ci, ITeE – PIB Radom, APS, WSP
ZNP Warszawa.
Szlosek F., Bednarczyk H. (red.) (2009), Kszta!cenie zawodowe i pedagogiczne na Ukrainie. Mysli, koncepcje Nelli G.
Nyczka!o, ITeE – PIB, APS Warszawa.
Kopsztejn M., Szeligiewicz-Urban D., Szlosek F. (red.): (2010) Filozofia mistrzostwa pedagogicznego ITeE – PIB
Radom, Niepubliczna Placówka Kszta"cenia Ustawicznego Siemianowicki O rodek Szkoleniowy.
Kremie W.: (2011) Filozofia antropocentryzmu w edukacji przestrzeni, APS Warszawa.

Prof. dr hab. Jolanta Wilsz $ rozwija wspó"prac naukow z Narodow Akademi Nauk Pedagogicznych Ukrainy, wspó"pracuje i organizuje prace wydawnicze
rocznika polsko-ukrai skiego.
Polsko-Ukrai ski Rocznik Kszta!cenie zawodowe: pedagogika i psychologia
pod redakcj : Tadeusza Lewowickiego, Jolanty Wilsz, Iwana Ziaziuna i Nelli Nyczka"o wydawany przez Akademi im. Jana D"ugosza w Cz stochowie. Opublikowano
XIII tomów. Podstawowe problemy, dzia"y z ostatniego numeru:
I. Filozoficzne, aksjologiczne i pedagogiczno-psychologiczne konteksty edukacji.
II. Globalizacja, rynek pracy i edukacja.
III. Zagadnienia edukacji nauczycielskiej.
IV. Wspó"czesne obszary praktyki edukacyjnej.
V. Edukacja ustawiczna doros"ych.
VI. Wspó"czesne i tradycyjne konteksty kszta"cenia na Ukrainie i w Polsce.
www.ajd.czest.pl
Prof. dr hab. Ewa Kurantowicz z Dolno l skiej Szko"y Wy szej, od wielu lat
aktywnie pracuje w European Society for Research on the Education of Adults.
Wspó"przewodnicz ca grupy badawczej Between Local and Global: Adult Learning
and Development Network of ESREA. Koordynuje projekty (Promoting Reflective
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Independent Learning in Higher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners In Higher Education), cz"onek Rady Redakcyjnej europejskiego czasopisma RELA.
RELA – The European Journal for Research on the Education and Learning
of Adults / Europejskie Czasopismo Edukacji Doros"ych, wydawane od 2009 roku
pod patronatem European Society for Research on the Education of Adults (ESREA).
Kreuje mi dzynarodowe akademickie forum publikacji wyników bada dotycz cych edukacji doros"ych, problemów wy"aniaj cych si na tle szerszych mi dzynarodowych trendów i dynamicznych procesów zmian.
Czasopismo pretenduje do miana lingwistycznego „open access”. Szczególnie
ch tnie zaprasza do wspó"pracy autorów z krajów nie angloj zycznych, promuj c
ró norodno podej teoretycznych i metodycznych w badaniach nad edukacja osób
doros"ych. Redaguje siedmioosobowe gremium profesorów: Andreas Fejes (Sweden),
António Fragoso (Portugal), Wolfgang Jütte (Germany), Ewa Kurantowicz (Poland),
Katherine Nicoll (UK), Henning Salling Olesen (Denmark), Danny Wildemeersch
(Belgium).
Pó"rocznik, wydawany w formie elektronicznej przez Uniwersytet w LinkÖping,
Department of Behavioural Sciences and Learning (Szwecja), www.rela.ep.liu.se na
li cie czasopism punktowanych przez MNISW (cz
B, 4 pkt.).
Prof. dr hab. Ewa Przybylska $ (Uniwersytet Miko"aja Kopernika), od wielu lat
(wcze niej, jako przedstawiciel DVV w Polsce – Instytut Rozwoju Wspó"pracy Mi dzynarodowej) realizuje wiele europejskich i polsko-niemieckich projektów badawczych. Wspiera ogólnopolskie i regionalne konferencje naukowe i wydawnictwa, wiele stowarzysze , instytutów, uczelni.
Ewa Przybylska, Heribert Hinzen (red.), Training of Adult Educators in Institutions of Higher Education. A Focus on
Central, Eastern and South Eastern Europe, Radom 2004.
Ewa Przybylska (red.): TEACH Teaching Adult Educators in Continuing and Higher Education. Toru 2006. Tak e
w wersji niemieckie, francuskiej, polskiej.
Ewa Przybylska (redakcja naukowa), The Moderation Method – A Handbook for Adult Educators and Facilitators,
Radom 2007.

Prof. dr hab. Stanis"aw Juszczyk (Uniwersytet l ski), rozwija wspó"prac
z uczelniami pedagogicznymi S"owacji i Czech, jest redaktorem naukowym polskos"owacko-czeskiego czasopisma wydawanego w j zyku angielskim.
The New Educational Review to mi dzynarodowe czasopismo powo"ane do ycia przez wydzia"y edukacji trzech uczelni wy szych: Uniwersytetu l skiego (Katowice), Matej Bel University in Banská Bystrica (S"owacja) oraz University of Ostrava
(Republika Czeska).
Czasopismo chce kontynuowa ide profesora Suchodolskiego, który kierowa"
mi dzynarodowym komitetem redakcyjnym rocznika Paideia wydawanym w latach
1972–1994 przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w j zyku angielskim, francuskim i rosyjskim. Zaledwie dwa lata po mierci Profesora czasopismo znik"o z rynku
wydawniczego.
Czasopismo publikuje manuskrypty opisuj ce b d dokonuj ce syntezy bada
teoretycznych i empirycznych w obszarze nauk pedagogicznych (pedagogika spo"eczna, pedagogika specjalna, pedeutologia, pedagogika zdrowia), socjologii edukacji,
psychologii nauczania, z uwzgl dnieniem trendów obserwowanych zmian, w tym
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nowoczesnych technologii obecnych w procesach kszta"cenia czy te nowatorstwa
pedagogicznego, pedagogiki kreatywno ci itp.
The New Educational Review to jedyne polskie czasopismo znajduj ce si aktualnie na li cie czasopism punktowanych przez MNISW w cz ci A, czyli w ród czasopism posiadaj cych obliczony Impact factor (liczba punktów – 15). Ukazuje si od
2003, dotychczas 28 numerów przygotowywanych w ca"o ci w j zyku angielskim
www.educationalrev.us.edu.pl. Uniwersytet l ski, Wydawnictwo Adam Marsza"ek.
Ukaza"o si wiele polskich opracowa , t"umacze mi dzynarodowych dokumentów strategicznych, raportów, analiz edukacji zawodowej w wielu krajach.
Rozwojowi wspó"pracy sprzyja"y publikacje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bia!a Ksi ga Kszta!cenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie si . Na drodze do ucz cego si spo!ecze stwa,
(1995) KE, WSP TWP, Warszawa.
Piotrowski M. (red.) (1997), Sie stowarzysze kadr zarz dzaj cych o wiat , ITeE, Radom.
Piotrowski M. (red.) (1997), The Network of the Associations of Educational Menagement. ITeE, Radom.
Delors J. (red.) (1998), Edukacja – jest w niej ukryty skarb. UNESCO, SOP Warszawa.
Przybylska E. (1999), System edukacji doros!ych w Republice Federalnej Niemiec, Radom.
Bednarczyk H. (red.) (2000), Wspó!praca mi dzynarodowa w badaniach naukowych i edukacji. ITeE, Radom.
Bochniak M. (red.) (2000), Trans-national specific vocabulary for information technology curiculum development,
ITeE – PIB, Radom.
Strategia rozwoju kszta!cenia ustawicznego do 2010 r. (2003), MEN, Warszawa.
Bednarczyk H., Kirejczyk A. (2003), Karta Porozumienia Organizacji O wiaty Doros!ych, ITeE, Radom.
Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T. (red.) (2005), Europejskie idee i inspiracje edukacyjne. ITeE – PIB,
Radom.
Fr ckowiak A., Pleskot-Makulska K., Pó"tutrzycki J. (2005), Edukacja doros!ych w Stanach Zjednoczonych –
podstawowe problemy, Warszawa ATA.
Szlosek F., Nyczka"o N. (2008), Kszta!cenie zawodowe w Polsce i na Ukrainie na tle przemian, ITeE – PIB, APS
Radom – Warszawa.
Pó"turzycki J., Fr ckowiak A. (2008), Edukacja doros!ych w Kanadzie, UW Warszawa.
Pó"turzycki J. (2009), Edukacja w Szwecji, ITeE – PIB Radom.
Smirnow I., G"azunow A. (2009) Kszta!cenie zawodowe w Rosji, ITeE – PIB Radom.
Bednarczyk H., Paw"owa M., Przybylska E. (2010), ycie i uczenie si dla pomy lnej przysz!o ci: si!a uczenia si
doros!ych UNESCO Confintea VI – Polski komitet ds. UNESCO, ITeE – PIB.

Wyra am szacunek dla podejmuj cych takie wysi"ki, takich opracowa jest ci gle ma"o. Wydaje si , e mo e to by wdzi cznym polem penetracji bada doktorów
i habilitacji.

Podsumowanie
Powoli, bardzo powoli zwi ksza si nasza obecno w mi dzynarodowym rodowisku naukowym. Piln potrzeb jest inspiracja bada mi dzynarodowego rodowiska naukowego pedagogiki pracy, zwi kszenie publikacji w czasopismach wiatowych i najtrudniejsze uczestnictwo w wielkich mi dzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Na pocz tek niezb dna jest naukowa analiza zrealizowanych
cz sto bez udzia"u instytutów i uniwersytetów projektów europejskich.
Dobre praktyki, skromne do wiadczenia daj szans na rozwój wspó"pracy mi dzynarodowej, a tym samym popraw jako ci ustawicznej edukacji zawodowej.
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Uniwersytet Miko"aja Kopernika w Toruniu

&
A

FEA
E A E A
A"

D

A# F

A

F $ E
A
A!
A"E

A

!

D A

E A
A$

A

EA

FA
FAA

S"owa kluczowe: szkolnictwo wy sze, kszta"cenia na odleg"o , uczenie si przez ca"e
ycie, edukacja osób pracuj cych zawodowo.
Key words: higher education, distance learning, lifelong learning, education of workers.
Abstract
As a result of the Bologna process, institutions of the higher education have been
required to be open to the needs of large social groups and to take action to promote
lifelong learning. The article presents two institutions which in an optimal way make an
effort to meet workers` needs. They are: The Open Universities in Finland and the
European Distance-University Hamburg, (Euro-FH). Both institutions enable those
working people obtaining a higher education providing the highest standards of academic education.

Praca a edukacja na poziomie akademickim
Przeobra enia wiata pracy stawiaj wyzwania wobec edukacji ustawicznej,
w której pok"adane s nadzieje na przygotowanie pracobiorców do szybko zmieniaj cych si warunków pracy i kreowanie postaw otwarto ci wobec dynamiki zmian, zachodz cych na wielu p"aszczyznach. W pierwszym rz dzie nale y w tym kontek cie
wskaza na skutki procesu globalizacji, przeobra enia w sektorach gospodarki, zw"aszcza przej cie od spo"ecze stwa przemys"owego do spo"ecze stwa us"ug, informatycznego i wiedzy, zaw"aszczenie wszystkich obszarów przez technologie informacyjno-komunikacyjne, zmiany w funkcjonowaniu przedsi biorstw wyra aj ce si m.in. zró nicowaniem w sferze organizacyjnej czy ró norodno form zatrudnienia, jak i zmiany
demograficzne. Wspó"czesne spo"ecze stwa spogl daj na edukacj przez pryzmat pracy i ekonomii. Praca te podnosi edukacj do rangi nadrz dnego fenomenu, pozwalaj cego jednostce na uczestnictwo w wiecie pracy, zrozumienie uwarunkowa i relacji
rz dz cych tym wiatem i zrozumienie w"asnej pozycji i w"asnych mo liwo ci wspó"decydowania i wspó"kreowania tego wiata. Edukacja pozwala wyja ni i zrozumie konflikty targaj ce wiatem pracy, sprowadzaj ce si najcz ciej do kwestii podzia"u zysku
i w"adzy, dzia"aj c tym samym w interesie jednostek, jak i ca"ego spo"ecze stwa. Zmiany w dziedzinie pracy nie pozostaj i nie mog pozosta bez wp"ywu na obszar edukacji
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ustawicznej. Wp"yw dotyczy zarówno przedmiotu i tre ci edukacji, jak i form organizacyjnych, stanowi c niebagatelne wyzwanie wobec instytucji o wiatowych, nie tylko
tych, których oferta oscyluje wobec zagadnie bezpo rednio zwi zanych z rynkiem
pracy, kwalifikowaniem czy doskonaleniem zawodowym. Tradycyjny podzia" na instytucje edukacji zawodowej a instytucje edukacji ogólnej, kulturalnej, politycznej, czy
zdrowotnej wydaje si w obliczu zmian w wiecie pracy przestarza"y i nieadekwatny
do wspó"czesno ci. Wszelkie tre ci edukacji wywieraj wp"yw na psychospo"eczn
kondycj jednostki, determinuj jej relacje ze wiatem pracy i rozwój kompetencji
spo"ecznych, które coraz konsekwentniej postrzegane s przez pracodawców jako
element zawodowego profesjonalizmu. Szczególne zapotrzebowanie istnieje wspó"cze nie na pracobiorców dysponuj cych du wiedz , wysokimi kompetencjami zawodowymi i spo"ecznymi, a przede wszystkim potencja"em kreatywno ci, pozwalaj cym na przej cie inicjatywy w wielkich przedsi biorstwach. Po dani na rynku pracy
s innowatorzy przejmuj cy odpowiedzialno za sukces i wizjonerzy otwieraj cy
nowe horyzonty. Zawrotna kariera koncepcji uczenia si przez ca"e ycie wynika
z prze wiadczenia, e gospodarka potrzebuje ludzi wykszta"conych, wysoko wykwalifikowanych, otwartych na zmiany i zdolnych te zmiany inicjowa . Tymczasem tylko
nielicznym krajom uda"o si w" czy do polityki w zakresie szkolnictwa wy szego
wynikaj ce z Procesu Bolo skiego zobowi zania do zwi kszenia w szkolnictwie wy szym udzia"u grup defaworyzowanych, tak by w efekcie przekrój studentów odzwierciedla" przekrój spo"eczny ca"ego spo"ecze stwa1. „Równie poj cie uczenie si przez
ca"e ycie jest wci rozumiane w ró ny sposób w krajach europejskiego obszaru
szkolnictwa wy szego. Cho uczenie si przez ca"e ycie sta"o si misj instytucji
szkolnictwa wy szego w trakcie dekady reform bolo skich, rzadko stanowi ono g"ówne wyzwanie krajowej polityki w zakresie szkolnictwa wy szego. Informacje nt.
uczenia si przez ca"e ycie s trudno dost pne, cz ciowo ze wzgl du na brak jasnoci co do znaczenia samego poj cia, a cz ciowo ze wzgl du na wyst powanie ró nych róde" jego finansowania. W krajach, w których wiadomo, jaki jest udzia" rodków publicznych w finansowaniu uczenia si przez ca"e ycie, okazuje si , e jest on
zwykle relatywnie niski2. Raport OECD z 2010 roku „Edukacja w zarysie” (Education
at a Glance) dowodzi, e wiatowy kryzys finansowy najmocniej dotkn " osoby
o niskim wykszta"ceniu i niskich kwalifikacjach. Prawdopodobie stwo utraty pracy
w ród osób z wykszta"ceniem wy szym by"o znacznie ni sze ni w przypadku osób,
które nie posiada"y uko czonej szko"y redniej. Raport pokazuje równie , e studia na
poziomie wy szym ciesz si coraz wi ksz popularno ci . Odsetek obywateli UE
w wieku 25–34 lat, posiadaj cych wykszta"cenie wy sze wynosi 34%3. W efekcie
Procesu Bolo skiego, który da" wyra ny sygna" w kierunku otwarcia si uniwersytetów na doros"ych studentów, jak i rosn cego zapotrzebowania na wykszta"cenie wy sze, nasilaj si debaty krajowe oraz dyskusje na p"aszczy nie europejskiej na temat
mo liwych form zaanga owania instytucji szkolnictwa wy szego w urzeczywistnienie
1

Eurydice: Focus on Higher Education in Europe 2010. The Impact of the Bologna Process. Marzec 2010
Tam e
3
OECD: Education at a Glance 2010
2
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koncepcji uczenia si spo"ecze stw przez ca"e ycie. Poni ej przedstawione zostan
dwie nowoczesne instytucje szkolnictwa wy szego, które swoj ofert kieruj do doros"ych czynnych zawodowo studentów.

Uniwersytet Otwarty w Finlandii
Europejskie i wiatowe statystyki wskazuj na wysoki udzia" obywateli Skandynawii (Danii, Szwecja, Finlandii, Islandii, Norwegii) w ofertach edukacji ustawicznej4.
W krajach tych tak e liczba studentów w starszych grupach wiekowych jest wi ksza
ni w pozosta"ych krajach UE5. Przyk"adowo, w Danii i Islandii studenci poni ej 21
roku ycia stanowi jedynie 15% ogó"u studiuj cych, podczas gdy w Polsce 50% studentów nie przekroczy"o 21 roku ycia, a 85% – 23 lat6. Dobr s"aw cieszy si m.in.
Finlandia, której osi gni cia w dziedzinie edukacji doros"ych s"u jako przyk"ad licznym krajom europejskim7. Swój edukacyjny sukces zawdzi cza Finlandia w du ej
mierze Open Univeristies – uniwersytetom otwartym – nowoczesnym instytucjom
kszta"cenia, charakteryzuj cym si przede wszystkim liberalnymi regu"ami dost pu8.
Stanowi one cz
tradycyjnych uniwersytetów.
Fi skie uniwersytety otwarte, uto samiane od pocz tku lat siedemdziesi tych XX
wieku z edukacj na poziomie akademickim, odesz"y od wszelkich tradycyjnych formalnych kryteriów rekrutacji studentów. Jako ich oferty edukacyjnej w pe"ni odpowiada standardom jako ci przestrzeganym przez tradycyjne uniwersytety. Ponadto
przypisuj one du wag do zaspokojenie indywidualnych potrzeb uczestników kursów i uwzgl dnienia przy realizacji programów kompetencji uzyskanych przez studentów poza formalnym systemem kszta"cenia, zw"aszcza w rodowisku pracy. Ich
oferta powstaje we wspó"pracy z organizacjami akademickimi, instytucjami edukacji
doros"ych, doskonalenia zawodowego oraz przedsi biorstwami i innymi reprezentantami sektora gospodarki. Oferta kursów na uniwersytecie otwartym nie odbiega od
oferty tradycyjnych fi skich uniwersytetów. W obu instytucjach wyk"adaj z regu"y ci
sami nauczyciele akademiccy. Jedna trzecia oferty uniwersytetów otwartych realizowana jest w ramach kszta"cenia na odleg"o , celem wyj cia naprzeciw osobom pracuj cym zawodowo oraz mieszkaj cym z dala od o rodków akademickich. Uko czenie
kursu na uniwersytecie otwartym nie jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu studiów wy szych. Prowadzi natomiast do uzyskania przez studenta okre lonej liczby
punktów kredytowych zgodnych z ECTS (Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów), co pozwala na rozpocz cie nauki na tradycyjnym uniwersytecie;
4

$ród"o Eurostat 2009.
Zazwyczaj uwa a si , e doro li studenci to ci, którzy s starsi ni typowy student. Na szczeblu europejskim nie istnieje definicja „doros"ego studenta”, która identyfikowa"aby t kategori ze wzgl du na wiek.
Trudno jest odró ni doros"ych powracaj cych do nauki od m"odych studentów, gdy uczestnicz w tych
samych ofertach studiów (studia dzienne, zaoczne, kszta"cenie na odleg"o , kszta"cenie otwarte).
6
$ród"o Eurostat UOE Key Data on Education in Europe 2009 (Kluczowe dane o edukacji w Europie
2009), wydanie 7, lipiec 2009.
7
S. Remdisch, B. Weck, S. Zapfel: Rahmenbedingungen der universitären Weiterbildung in Finnland –
ein Vorbild für Deutschland w Hochschule und Weiterbildung 1/2009, s. 19–28.
8
http://www.avoinyliopisto.fi/en-gb/ 11.08.2012.
5
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posiadanie 60 punktów oznacza mo liwo studiowania. Studia w Finlandii s bezp"atne. Osobom pracuj cym przys"uguje prawo do skorzystania z rocznego urlopu
o wiatowego, w ci gu którego otrzymuj znaczn cz
swoich comiesi cznych wynagrodze . Studenci uniwersytetów otwartych nie s z regu"y zmuszeni do skorzystania z urlopu o wiatowego, gdy kursy odbywaj si wieczorami oraz w weekendy.
Geograficzne uwarunkowania kraju; znaczne odleg"o ci, które mieszka cy maj do
pokonania celem dotarcia do centrów o wiatowych nie stanowi znacz cej bariery,
gdy w"adze Finlandii przeznaczaj rodki na wsparcie studentów dotacjami do kosztów podró y. Ponadto uniwersytety otwarte dzia"aj przy niemal wszystkich tradycyjnych uniwersytetach i dost pna jest równie oferta kursowa w trybie online, której
dalsza rozbudowa stanowi jeden z priorytetów fi skiej polityki o wiatowej. Na podkre lenie zas"uguje otwarto mieszka ców Finlandii na uczenie si we wszystkich
fazach ycia. Jest ona podyktowana nie tylko prze wiadczeniem o konieczno ci podnoszenia wiedzy i ró norodnych kwalifikacji, aby sprosta wyzwaniom wiata pracy
i spo"ecze stwa, ale tak e nawykami i do wiadczeniami wyniesionymi z okresu nauki
w dzieci stwie i latach m"odo ci w ramach formalnego systemu kszta"cenia9. Do jego
niew tpliwych atrybutów nale efektywne formy wsparcia dla uczniów s"abiej radz cych sobie z opanowaniem materia"u, skuteczny system doskonalenia i dokszta"cania
zawodowego nauczycieli, w którym orientacja na potrzeby ucznia odgrywa nadrz dne
znaczenie. Fi skim uczniom przypisuje si du doz samodzielno ci i kreatywno ci,
która w doros"o ci przek"ada si na zdolno kszta"towania indywidualnej kariery
edukacyjnej i gotowo do podejmowania aktywno ci w sferze uczenia si . Finlandia
jest krajem, którego obywatele traktuj uczenie si jako jedn z ulubionych form sp dzania czasu wolnego od pracy10.

Europejska Szko"a Wy sza Kszta"cenia na Odleg"o
(Europäische Fernhochschule Hamburg)

w Hamburgu

Instytucja jest prywatn wy sz szko" posiadaj c akredytacj Senatu Wolnego
i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, co stawia j na równi z pa stwowymi szko"ami
wy szymi. Zarówno wszystkie kierunki studiów na poziomie licencjatu i studiów magisterskich, jak i kursy akademickie oferowane przez uczelni zosta"y zatwierdzone
przez Pa stwow Central ds. Kszta"cenia na Odleg"o z siedzib w Kolonii. Dyplomy uko czenia studiów wystawiane przez te instytucj s honorowane na równi
z dyplomami pa stwowych instytucji szkolnictwa wy szego.
Dyplom magisterski uzyskany w ramach kszta"cenia na odleg"o umo liwia
m.in. podj cie studiów doktoranckich oraz ubieganie si o zatrudnienie w tzw. wy szej s"u bie urz dniczej, do której dost p jest w RFN uregulowany szczególnymi rozporz dzeniami. Dzia"alno rozpocz "a w 2003 roku. Nale y do Grupy Klett, jednego
z najwi kszych koncernów edukacyjnych w Europie. Obecnie na uczelni studiuje
5 500 studentów. Oferta Europejskiej Szko"y Wy szej Kszta"cenia na Odleg"o adre9

E. Przybylska: Edukacja doros!ych w Finlandii. W: Edukacja Ustawiczna Doros"ych 1/2007, s. 29–38.
H.R. Myllymaki: University Continuing Education Network in Finland – UCEF. W: Hochschule und
Weiterbildung 1/2009. Str. 16 – 19.

10
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sowana jest do osób pracuj cych zawodowo zamierzaj cych rozwin lub rozpocz
dzia"alno zawodow na p"aszczy nie europejskiej. Szko"a kieruje si czterema zasadami: S to:
− elastyczno – umo liwienie studentom kszta"cenia w ka dej indywidualnej
sytuacji yciowej, w dowolnym czasie i miejscu pobytu;
− profesjonalizm – wiadczenie us"ug najwy szej jako ci w ka dej dziedzinie
funkcjonowania uczelni, z uwzgl dnieniem indywidualnych potrzeb osób studiuj cych;
− dost pno – przekaz tre ci akademickich w sposób zrozumia"y i umo liwiaj cy opanowanie materia"u w ramach samokszta"cenia oraz
− przejrzysto – otwarta komunikacja na temat wszystkich oczekiwa , dzia"a
i wyników.
Obecnie Szko"a prowadzi trzy Wydzia"y: Biznesu, Logistyki i Prawa, na których
mo liwe jest studiowanie na poziomie licencjackim. Wydzia" Biznesu oferuje ponadto
studia na poziomie magisterskim na kierunkach coaching w biznesie, psychologia
gospodarcza i zarz dzanie. Bogata jest oferta kursowa uczelni. Kursy maj charakter
akademicki i umo liwiaj uzyskanie punktów ECTS, które s odpowiednio honorowane, gdy dana osoba zdecyduje si na podj cie studiów. Za"o enia studiów na odleg"o oferowanych przez uczelni s w pe"ni przejrzyste. Studiowanie rozpocz mo na w dolnym czasie. Wystarczy przes"a do uczelni wymagane dokumenty. Materia"y
do studiowania opracowane w formie modu"ów s przesy"ane studentowi na podany
przez niego adres. Przez pierwsze cztery tygodnie student mo e korzysta ze wszelkich us"ug nieodp"atnie. Sam decyduje o tempie uczenia sie i terminach zaliczania
poszczególnych modu"ów. W regularnych odst pach czasowych uczelnia przesy"a
studentowi kolejne partie materia"u do opanowania. Nieprzerwanie student ma prawo
do korzystania z platformy e-learningowej, która umo liwia kontakt z tutorami oraz
innymi osobami studiuj cymi. Tutorzy sprawdzaj i komentuj przes"ane im prace,
udzielaj równie porad i odpowiedzi na wszelkie pytania zwi zane merytorycznie
z modu"em, nad którym student pracuje. W kwestiach organizacyjnych ka dy student
ma indywidualnego opiekuna, który pomaga mu m.in. w ustaleniu terminów egzaminów. Po zaliczonych przez studenta testach i wykonanych zadaniach przewidzianych
w ramach ka dego modu"u student przyst puje do egzaminu w jednym z dziesi ciu
o rodków egzaminacyjnych usytuowanych na terenie RFN lub w Wiedniu czy Zurychu. Egzaminy mo na sk"ada ka dego miesi ca. Zdany egzamin oznacza zaliczenie
modu"u i uzyskanie okre lonej liczby punktów ECTS. Student, który zaliczy" modu"y
przewidziane na danym kierunku studiów i napisa" prac dyplomow automatycznie,
bez przyst powania do dodatkowego egzaminu ko cowego, otrzymuje dyplom licencjata lub magistra wraz z suplementem w j zyku angielskim.
Kadr uczelni tworzy 200 pracowników naukowych i administracyjnych. Autorami
poszczególnych programów studiów i kursów s renomowani naukowcy, którzy s"u
tak e studentom swoj wiedz i pomoc za po rednictwem platformy e-learningowej.
Zgodnie z obowi zuj c w Hamburgu Ustaw o Szkolnictwie Wy szym studia mog
podj równie osoby nieposiadaj ce wiadectwa dojrza"o ci. Dotyczy to m.in. pracobiorców, którzy zdali egzaminy zawodowe przed pa stwow komisj w bran ach, jak:
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ekonomia przedsi biorstwa, ksi gowo , kupiectwo i inne lub posiadaj wykszta"cenie
zawodowe i co najmniej trzyletnie do wiadczenie w wyuczonym zawodzie. Osoby te
zobowi zane s jedynie zda egzamin uprawniaj cy do podj cia studiów. Szko"a oferuje
kursy przygotowuj ce do przyst pienia do takich egzaminów.
Europejska Szko"a Wy sza Kszta"cenia na Odleg"o w Hamburgu, mimo i dzia"a
od niespe"na 10 lat, jest ju dobrze znana w RFN. Cieszy si opini uczelni przyjaznej
ludziom pracuj cym zawodowo oraz gwarantuj cej najwy sze standardy akademickoci. Badania przeprowadzone w ród dotychczasowych absolwentów uczelni wskazuj ,
i szczególnie wysoko oceniaj oni wp"yw studiów na rozwój ich kariery zawodowej
oraz "atwo w powi zaniu pracy zawodowej ze studiowaniem. Bardzo pozytywn ocen otrzyma" ponadto system egzaminacyjny z racji na elastyczno i "atwo dost pu do
o rodków egzaminacyjnych usytuowanych na terytorium ca"ego kraju11.

Instytucje szkolnictwa wy szego jako obszar uczenia si przez ca"e ycie
W ród ca"ego spektrum zada stoj cych przed instytucjami szkolnictwa wy szego aspiruj cymi do miana nowoczesnych uczelni promuj cych uczenie si obywateli
przez ca"e ycie szczególnie istotne wydaje si obecnie wyj cie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pracobiorców zainteresowanych podniesieniem poziomu wykszta"cenia i zdobyciem najnowszej wiedzy z zakresu ich profesji. Uniwersytet Otwarty
w Finlandii oraz Europejska Szko"a Wy sza Kszta"cenia na Odleg"o w Hamburgu
dowodz , i tak e poza tradycyjnym uniwersytetem mo liwe jest zachowanie najwy szych standardów akademickich. Uczelnia z Hamburga, której dyplomy ciesz si
wysokim presti em w ród pracodawców, zada"a k"am powszechnemu w Niemczech
przekonaniu, e jedynie tradycyjny uniwersytet kszta"ci najwy szej klasy specjalistów.
Sukces Europejskiej Szko"y Wy szej Kszta"cenia na Odleg"o wyzwoli" kolejn unikatow inicjatyw w RFN. W 2008 roku powsta" Niemiecki Uniwersytet Edukacji
Ustawicznej w Berlinie (Deutsche Universität für Weiterbildung), którego oferta jest
skierowana do osób pracuj cych zawodowo. Uniwersytet powsta" w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego za"o ycielami s Wolny Uniwersytet Berlina (Freie
Universität Berlin) i Grupa Klett12. Zmiany demograficzne i wynikaj cy z nich niepokój uniwersytetów o przysz"ych studentów dostarczaj by mo e silniejszych bod ców do refleksji nad profilem dzia"alno ci w nast pnych dekadach ni wszelkie apele
polityczne o w" czenie si instytucji akademickich w dzie"o promocji uczenia si spo"ecze stw przez ca"e ycie.
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S"owa kluczowe: ustawiczna edukacja zawodowa, mi dzynarodowa przestrze bada ,
wspó"praca, pedagogika pracy, zawód, doradztwo zawodowe.
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Abstract
The article presents the place and role of the Work Pedagogy of Innovative Economy
Centre of ITeE-PIB in the international research area of continuing vocational education. Some selected European educational projects, executed within the last three years,
were characterized on the background of the general processes such as globalization, internationalization and changing world of work. There were pointed main fields of the
international research work, including: systems and strategies of continuing vocational
education; new professional competences, standardization and vocational counselling;
innovative content and technologies, quality of vocational education.
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Wprowadzenie
Wspó"czesno stawia przed lud mi coraz wi ksze wyzwania, przynosi zmiany.
Dochodzi do kryzysów spo"ecznych, kulturowych, ekonomicznych, a jednocze nie widoczny jest post p naukowy, techniczny, informacyjny, który powoduje, i baczniej ni
dotychczas zwracamy uwag na prac , karier , jako kszta"cenia.
Rozwój technologiczny, informatyczny, n kaj ce sektor finansowy kryzysy – to
wszystko nie pozostaje bez echa dla sytuacji ludzi, równie na rynku pracy. Post puj ca
globalizacja sprawia, e tak e polscy pracownicy musz liczy si z konsekwencjami
takich zdarze jak np. tsunami w Japonii czy bankructwo banków greckich, hiszpa skich, w"oskich.
Charakter pracy ewoluowa" w ci gu wieków i nadal si przekszta"ca. Ulega" zmianie stosunek do pracy i zmienia"y si stosunki pracy. Zmiana jest wi c znakiem czasów,
w których yjemy. Zmiany dotycz ce pracy zawodowej s stosunkowo "atwo obserwowalne, bo dotycz ka dego z nas. Dostrzegamy jak pracowa"y poprzednie pokolenia
(praca w jednym zak"adzie do emerytury, 6-dniowy tydzie pracy, praca zgodna z wykszta"ceniem, du e poczucie stabilizacji) oraz jak pracujemy dzi (wielokrotne zmiany
miejsca zatrudnienia, oczekiwana dyspozycyjno co do czasu pracy, podejmowanie si
kilku zobowi za zawodowych itp.).
W literaturze mo na odnale wiele pogl dów na temat przewidywanej struktury
rynku pracy w przysz"o ci. Wiadomym jest, e dokonuj cy si post p techniczny, zjawisko globalizacji, demografia i wiele innych czynników wp"ywaj na to, jak i gdzie pracujemy. Pojawiaj si zatem pytania:
− Z jakich do wiadcze innych krajów mo emy skorzysta , by odnale si na
wspó"czesnym rynku?
− Jak pedagogika pracy mo e sprosta nowym wyzwaniom?
Szans i powinno ci rodowiska naukowego jest analiza zachodz cych zmian,
opracowanie prognoz, a tak e nowych narz dzi, rodków i technologii kszta"cenia1.
Podstaw analizy s wyniki bada wybranych z ponad dwudziestu realizowanych
w ostatnich trzech latach w O rodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki – ITeE
– PIB w Radomiu projektów. Przedstawiono projekty z trzech obszarów tematycznych:
systemy i strategie ustawicznego kszta"cenia zawodowego, nowe kompetencje zawodowe, standaryzacja i doradztwo zawodowe, innowacyjne tre ci, technologie, jako
kszta"cenia zawodowego.

1.

Mi dzynarodowe badania i innowacje w edukacji zawodowej

Wspó"praca ponadnarodowa w szeroko rozumianej sferze edukacji w ród krajów
europejskich kszta"towa"a si od wielu lat. Ramy tej wspó"pracy (w tym instytucjonalnej) w obszarze edukacji zawodowej nakre lone zosta"y przez Ministrów ds. Kszta"cenia
Zawodowego i Szkole oraz Komisj Europejsk w Deklaracji Kopenhaskiej (2002).
1

H. Bednarczyk (2009), Kszta!cenie dla wspólnej przysz!o ci, [w:] Kszta!cenie ustawiczne dla wielokulturowo ci, Lewowicki T., Szlosek F. (red.), APS, WSP ZNP, ITeE, Akademia Podlaska, Warszawa–
–Radom, s. 66–74.
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By" to punkt zwrotny w historii wspólnej polityki edukacyjnej pa stw cz"onkowskich
UE, gdy wyznacza" pocz tek budowy Europejskiego Obszaru Uczenia si przez Ca"e
ycie (European Area of Lifelong Learning).
Jedn z najwa niejszych form wsparcia budowy Europejskiego Obszaru Uczenia
si przez Ca"e ycie, narz dziem wdra ania idei edukacji ca"o yciowej oraz realizacji
polityki edukacyjnej Wspólnot Europejskich s europejskie programy edukacyjne. Na
przestrzeni kilkunastu lat, z inicjatywy Komisji Europejskiej, powo"ano ich kilka.
W obecnie obowi zuj cym okresie finansowania (2007–2013) zosta"y one zgromadzone
pod wspóln nazw programu Uczenie si przez Ca!e ycie (Lifelong Learning Programme), obejmuj cego tzw. programy sektorowe (w tym Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig), programy mi dzysektorowe (w tym tzw. akcje kluczowe
dotycz ce polityki edukacyjnej i innowacji w edukacji ca"o yciowej, dotycz ce nauczania i uczenia si j zyków, opracowywania tre ci edukacyjnych bazuj cych na rozwi zaniach nowoczesnych technologii komputerowych oraz inicjatywy upowszechniaj ce
i wdra aj ce rezultaty innych mi dzynarodowych projektów edukacyjnych). Niezale nie
funkcjonuje program Jean Monnet, dedykowany szeroko rozumianym zagadnieniom
integracji europejskiej na poziome szkolnictwa wy szego (rys. 1). Ka dy z wymienionych programów charakteryzowa" si pewn specyfik : mia" odr bna struktur , s"u y"
innym celom i adresowany by" do innej grupy odbiorców. Wszystkie s"u y"y wsparciu
i rozwojowi systemów kszta"cenia w krajach cz"onkowskich i nie tylko.

Rys. 1 Struktura programu europejskiego Uczenie si przez Ca!e ycie
ród!o: Lifelong learning Guide, p.5, ttp://ec.europa.eu/llp
EDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3/2012

31

Powo"uj c do ycia wspólnotowe programy edukacyjne, Komisja Europejska odda"a do dyspozycji europejskim pedagogom, teoretykom i praktykom edukacji now platform wspó"pracy oraz narz dzia wspólnych dzia"a maj cych na celu doskonalenie
systemów kszta"cenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego oraz umacnianie ich
wymiaru europejskiego. Ukonstytuowa"a si tym samym swoista przestrze bada
i edukacji.
Projekty mi dzynarodowe da"y wyj tkow mo liwo uwzgl dnienia w realizowanych pracach badawczych:
• wieloetapowej i przeprowadzonej w wielu krajach weryfikacji koncepcji
badawczych;
• mi dzynarodowych narz dzi, procedur i terenu bada ;
• mi dzynarodowej ewaluacji i weryfikacji wyników bada w praktyce;
• budowania mi dzynarodowych sieci wspó"pracy w poszczególnych obszarach dzia"alno ci badawczej oraz wymian dobrych praktyk (zarówno w zakresie teoretycznych prac badawczych, jak i praktycznych rezultatów gotowych do wdro enia),
• zró nicowanie partnerstw (instytucje edukacji, w tym zawodowej, reprezentuj ce wszystkie szczeble systemów o wiaty, w" cznie ze szkolnictwem wy szym; instytuty i o rodki naukowo-badawcze; przedsi biorstwa i stowarzyszenia pracodawców; zwi zki zawodowe; instytucje pozarz dowe; o rodki
kultury i wszystkie inne organizacje stanowi ce obszar aktywno ci spo"ecznej
i zawodowej cz"owieka),
• wspólne publikacje naukowe, mi dzynarodowe seminaria, konferencje.
Uczestnictwo w projektach mi dzynarodowych nobilituje uczestnicz ce instytucje poprzez zdolno realizacji projektów wielostronnych, wieloletnich, weryfikowanych w wielu krajach. Zaufanie, zapraszanie do konsorcjów, partnerstw mówi o presti u, uznaniu potencja"u.
Wszystkie wymienione elementy sk"adaj si na fakt, e realizacja przedsi wzi
w partnerstwach mi dzynarodowych stwarza szans dla wszystkich zaanga owanych
stron wypracowania warto ci dodanej (z ang. added value), czyli warto ci, która nie
by"aby mo liwa do osi gni cia przez adn z instytucji (ani osób) pracuj cych samodzielnie. Zró nicowanie partnerów w projektach z wielu krajów zwi ksza efekt synergii. St d tak wszechobecny wymiar ponadnarodowy w badaniach rodowiska pracy,
badaniach zawodoznawczych, projektowaniu innowacyjnych programów kszta"cenia
i szkolenia zawodowego, prognostycznych badaniach zmian zapotrzebowania na kwalifikacje (Foresight) prowadzonych w O rodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE – PIB.
Prace badawcze i wdro eniowe podejmowane przez OPPIG we wspó"pracy z instytucjami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi z ca"ej Europy w ramach programów europejskich dotycz aktualnych kwestii obecnych w publicznej debacie spo"ecznej i pracach naukowych o roli, rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej.
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2.

Systemy i strategie ustawicznego kszta"cenia zawodowego

Do tej grupy nale y zaliczy projekty rozwijaj ce przejrzysto , systemy
transferu oraz walidacji wyników uczenia si formalnego, nieformalnego i pozaformalnego, standaryzacj kompetencji zawodowych, np.:
− Wirtschaftsnahe Lernstrategien für LLL in der Region – Business-related lifelong learning strategies in the region (Regionalne strategie kszta!cenia ustawicznego zorientowane na gospodark ), www.wisar.eu
Wypracowano wspóln , wzorcow struktur regionalnej strategii kszta"cenia
ustawicznego. Na tej podstawie, w pi ciu krajach partnerskich, opracowano strategie
kszta"cenia ustawicznego (LLL), odzwierciedlaj ce specyficzne wymagania (szczególnie przemys"u) regionów wskazanych przez instytucje partnerskie, opracowano
wytyczne do rozwoju nowych regionalnych strategii kszta"cenia ustawicznego. Przygotowano zestaw narz dzi (metoda delficka, panel ekspercki, dyskusja okr g"ego sto"u) wspieraj cych zarówno proces wdro enia strategii, jak i dostosowywania oferty
kszta"cenia ustawicznego do wymogów i potrzeb lokalnej gospodarki.
Partnerzy wspó"realizuj cy projekt w latach 2010–2011: Schulungszentrum
Fohnsdorf (Austria); Dimitra Institute (Grecja); ITeE – PIB (Polska), COOP Institute
of Education (S"owacja); School Centre Ptuj (S"owenia).
− Globalisation and opportunities – vocational education for transnational careers
(Globalizacja a mo liwo ci – kszta!cenie zawodowe dla kreowania mi dzynarodowych karier); www.transmigranteducation.eu
Celem projektu realizowanego w latach 2009–2011 by"a identyfikacja form
kszta"cenia oraz mo liwo ci budowania kariery zawodowej w ród migrantów na mi dzynarodowym rynku pracy. Dokonano analizy problemów zwi zanych ze zjawiskiem migracji w pa stwach partnerskich, w tym barier uczestnictwa w kszta"ceniu
zawodowym oraz pe"nej i wiadomej aktywno ci w spo"ecze stwie wiedzy. Przygotowano i wydano pod redakcj M. Gag, K. S"awi skiej i M. So"tysiak publikacj Globalisation and Opportunities: Vocational Education for Transnational Careers.
Partnerstwo projektu tworzy"y: Frankfurt University, Passage gGmbH (Niemcy),
Akdeniz University (Turcja); Sinnos Soc. Cooperativa Sociale-ONLUS (W"ochy);
Nasc, the Irish Immigrant Support Centre (Irlandia), L&G Business Services Ltd.,
(Rumunia) oraz Akses (Czechy).
− European Outpalcement Framework – Vocational Support for People with Difficulties on Employment Access (Europejskie Ramy Outplacementu – Wsparcie
dla Osób Poszukuj cych lub Zmieniaj cych Zatrudnienie), www.eu-eof.net
Celem projektu by"o doskonalenie procesu poszukiwania zatrudnienia oraz optymalizacja procesów dostosowywania kwalifikacji osób poszukuj cych pracy do potrzeb przedsi biorców. Opracowano i pilota owo przetestowano w sze ciu krajach
model szkole podnosz cych kompetencje tutorów (pracowników instytucji edukacyjnych) i mentorów (pracowników przedsi biorstw) uczestnicz cych w procesach
szkole zawodowych na stanowisku pracy, wiadcz c tzw. us"ugi outplacementu.
Opracowano przewodnik metodologiczny dla mentorów i tutorów2.
2

J. Religa (red.) (2011), Przewodnik metodologiczny dla tutorów i mentorów, Radom, ITeE – PIB.
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Projekt zrealizowano w latach 2010–2011, w partnerstwie siedmiu krajów europejskich: Austrii (Schulungszentrum Fohnsdorf), Polski (ITeE – PIB), Grecji (Dimitra
Institute), Danii (Randers Bo-Og Erhvervstraening), S"owenii (School Center Ptuj
i Univerzitetni Rehabilitacijski Instytut Republike Slovenije), S"owacji (Coop Institute
of Education) i Portugalii (CESIS).

3.

Nowe kompetencje zawodowe, standaryzacja i doradztwo zawodowe

Z rozwa a nad charakterem pracy dzi i w przysz"o ci, jej pojmowania i znaczenia w yciu cz"owieka wy"ania si obraz pracy zawodowej du o mniej stabilnej: „Dzi
model, który zak!ada!, i m!ody cz!owiek raz wybrawszy sobie zawód, pozostanie
w nim do ko ca ycia, zupe!nie si prze y!. Bo przecie nie ma nic z!ego ani nienormalnego w tym, i np. in ynierowie, chemicy zostaj maklerami gie!dowymi, a pocz tkuj cy psycholodzy muzealnikami czy nawet archeologami”3.
Od pracownika wymaga si elastyczno ci, mobilno , gotowo ci do ci g"ego
uczenia si , doskonalenia swoich umiej tno ci. St d druga grupa projektów edukacyjnych realizowanych w wymiarze ponadnarodowym – projekty wspieraj ce osoby nisko kwalifikowane, bezrobotne oraz zagro one bezrobociem:
Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers
(System wsparcia uczenia si pozaformalnego i nieformalnego dla osób
o niskich kwalifikacjach), www.skillsup.eu
Nadrz dnym celem realizowanego projektu jest aktywizacja pracowników o niskich kwalifikacjach oraz opracowanie i przetestowanie zasad, sposobów uznawania
wyników uczenia si nieformalnego i pozaformalnego.
W projekcie opracowane zostan interaktywne kursy w zakresie budownictwa,
które mog by umieszczone na no niku elektronicznym (wersja off-line) lub platformie informatycznej IT (wersja on-line).
Prace w ramach dwuletniego projektu (2010–2012) koordynuje zespó" O rodka
Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE – PIB. W sk"ad partnerstwa wchodz ponadto: TNOiK Oddzia" w Gda sku, Polskie Stowarzyszenie Gipsu (Polska),
Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia (W"ochy) oraz
Universitatea Dunarea de Jos din Galati (Rumunia).
−

Process Industry Learning Unit Project PILE UP (Efekty uczenia si w kszta!ceniu i szkoleniu dla przemys!u)
Firmy w sektorze przemys"owym borykaj si z brakiem wykwalifikowanych
pracowników. Aby wype"ni pojawiaj ce si luki, zatrudniaj pracowników z innych
krajów. Jednak ze wzgl du na ró nice w systemach kszta"cenia i szkolenia zawodowego oraz w systemach certyfikacji, trudno porówna poziom wiedzy, umiej tno ci
i kompetencji pracowników. Rozwój Krajowych Ram Kwalifikacji (NQF) i ich powi za z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF) znacznie ten proces u"atwia. Ponadto rozwój wspólnych profili zawodowych (prace ju rozpocz te przez Europejsk
−

3

K. Brooks (2010): Jaki wybra zawód? Zaplanuj swoj przysz!o , Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 7.
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Grup Pracodawców Przemys"u Chemicznego oraz Europejski Przemys" Górniczy,
Chemiczny i Federacj Pracowników Przemys"u Energetycznego) oraz zatwierdzanie
wcze niej nabytych kwalifikacji umo liwia lepsz ocen kompetencji potencjalnych
pracowników.
Celem projektu jest transfer jednostek efektów uczenia si w kszta"ceniu
i szkoleniu zawodowym, które maj s"u y podniesieniu kwalifikacji pracowników
dwóch profili zawodowych: operator procesu technologicznego (w przemy le chemicznym) oraz technik konserwator.
W projekcie porównane zostan istniej ce profile, zadania zawodowe, jednostki
efektów uczenia si , kwalifikacje na poziomie krajowym i europejskim. Pilota owe
wdro enie zostanie przeprowadzone w trzech krajach partnerskich, w których zostanie
przeszkolonych ok. 40 pracowników. Na podstawie wyników z eksperymentu sformu"owane b d rekomendacje wykorzystania efektów kszta"cenia i wdro enia w systemie ECVET.
Projekt realizowany jest w partnerstwie: ROC West Brabant (Holandia), Kenteg
(Holandia), SBG (Niemcy), BEMAS (Belgia), NAVET (Bu"garia), Guido Walt
(Szwajcaria), ITeE – PIB (Polska). Prace przewidziano na lata 2011–2013.
Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation
in small enterprises of the metal sector (Opracowanie i wdro enie standardu
kwalifikacji zawodowych w sektorze metalowym MSP)
Projekt ma na celu wsparcie ma"ych i rednich przedsi biorstw z sektora metalowego w kreowaniu i wdra aniu kultury „zielonego my lenia” i pracy przyjaznej dla
rodowiska. Cel ten jest zgodny z inicjatywami promowanymi przez Komisj Europejsk „zielonej pracy” i „zielonych umiej tno ci”, wpisuje si w europejsk polityk
proekologiczn , szczególnie strategi Europa 2020.
W projekcie zaplanowano opracowanie standardu kwalifikacji dla „mened erów
rodowiska” (GreenPoint), których kwalifikacje odpowiadaj 3 poziomowi kompetencji EQF. Opracowany zostanie program oraz zestaw materia"ów szkoleniowych, pilota owo przetestowany przez pracowników ma"ych i rednich przedsi biorstw w pi ciu
krajach europejskich. Firmy te wzmocni swoj konkurencyjno na europejskich
rynku poprzez uzyskanie certyfikatu jako ci „Przedsi biorstwo Green Point” oraz
przynale no do klubu „Green Point Club” umo liwiaj cego dzielenie si do wiadczeniami oraz aktualnymi informacjami z zakresu zarz dzania rodowiskowego.
Liderem projektu jest hiszpa ska Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana. W sk"ad partnerstwa realizuj cego projekt w latach 2012–2014, obok ITeE – PIB,
wchodz Fundacion Equipo Humano (Hiszpania), Environmental Academy (Wielka
Brytania), Berufsfortbildungswerk Geminnutzige Bildungseinrichtung GmbH (Niemcy), Groupement National pour la Formation Automobile (Francja).
−

Economic Literacy in Education (Umiej tno ci ekonomiczne w edukacji),
ww.imre.ro/elite
Celem projektu realizowanego w ramach programu Grundtvig w latach 2009–
–2011 by"o promowanie w ród osób doros"ych umiej tno ci, pozwalaj cych na zrozumienie g"ównych czynników ekonomicznych wywieraj cych wp"yw na ich ycie

−
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i umo liwiaj cych im lepsze podejmowanie decyzji oraz uczestniczenie w yciu lokalnych rodowisk. Na podstawie przeprowadzonych bada diagnostycznych opracowano innowacyjny program szkoleniowy promuj cy podstawow wiedz ekonomiczn przydatn w yciu codziennym.
Dwuletni projekt realizowa"o w latach 2009–2011 mi dzynarodowe partnerstwo
koordynowane przez Enfield Council (Wielka Brytania), w sk"adzie: Federacion De
Empresarios Del Metal De La Provincia De Alicante (Hiszpania); Institut de Formation et d’Apui aux initiatives de Développment (Francja), Prometeo (W"ochy), Espace
Formation Pme (Belgia); Fundatia Institutul Multimedio Romano (Rumunia), Schulungszentrum Fuhnsdorf (Austria), Instytut Technologii Eksploatacji – PIB (Polska).
Jako rezultat wspó"pracy, wydano mi dzy innymi publikacj zwart Economic
Literacy in Education pod redakcj B. Charles, E. Kozie", K. S"awi skiej.
Mapping of competencies as a new tool in knowledge management in a company (Mapowanie kompetencji jako nowe narz dzie w zarz dzaniu wiedz
w przedsi biorstwie), www.mapcom.pl
Projekt realizowany w latach 2008–2010 koncentrowa" si na adaptacji w"oskiego
modelu szkolenia zawodowego opartego na kompetencjach. Celem projektu by" transfer metodologii i narz dzi zarz dzania kompetencjami zawodowymi w przedsi biorstwie w"oskim do przedsi biorstw w innych krajach. Wymaga"o to istotnych zmian
w podej ciu do analizy potrzeb szkoleniowych i wyznaczania celów szkolenia, opartych na efektach uczenia si , a nie na procesie kszta"cenia.
Mi dzynarodowe partnerstwo projektu w sk"adzie: TNOiK Gda sk, ITeE – PIB
(Polska); Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia (W"ochy)
oraz Kenniscentrum Handel (Holandia) wypracowa"o nast puj ce rezultaty:
− Program komputerowy MapCom – narz dzie informatyczne umo liwiaj ce
stosowanie modelu analizy potrzeb szkoleniowych bazuj cej na analizie procesów pracy,
− Przewodnik dla u ytkowników programu komputerowego MapCom;
− Mi dzynarodowy raport porównuj cy profile zawodowe i mapy procesów pracy
stworzonych w krajach partnerskich.
Pomy lne zako czenie projektu (w" cznie z wdro eniem w polskich przedsi biorstwach bran y energetycznej oraz budowlanej) zaowocowa"o kontynuacj projektu: Transfer of existing process maps and their adoption on the need of certification
and vocational education in project's partners countries (Transfer map procesów
i ich dostosowanie do potrzeb certyfikacji i kszta!cenia zawodowego w krajach partnerskich – MapCom II).
W nowej generacji projektu MapCom, zrealizowanej w roku 2011, w tym samym
partnerstwie instytucji z Polski, W"och, Holandii, powsta"y nowe mapy procesów dla
sze ciu bran : mechatronicznej, skórzanej, transportu kolejowego, gastronomii, tekstylnej i magazynowej. ! cznie z trzema bran ami uwzgl dnionymi w pierwszej edycji projektu (budownictwo, energetyka, handel), liczba bran obj tych projektem
wzros"a do dziewi ciu.
−
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Mobility in Building Construction Sector through ECVET (Zapewnienie mobilno ci w sektorze budowlanym poprzez system transferu punktów kredytowych)
Celem mi dzynarodowego projektu, (lider TNOiK Gda sk) jest wsparcie wdraania europejskiego systemu transferu punktów kredytowych (ECVET) w sektorze
budowlanym. Zaplanowane na lata 2012–2014 prace pozwol zdefiniowa i opisa
efekty uczenia si w wytypowanych zawodach bran y budowlanej, zgodnie z obowi zuj cymi wymogami europejskich ram kwalifikacji zawodowych. U"atwi to mobilno pracowników na europejskim rynku pracy. Realizacj projektu w Polsce wspiera b d ITeE – PIB oraz Zwi zek Zawodowy BUDOWLANI. Poza tym instytucje
partnerskie reprezentowa b d W"ochy (ENAIP FVG i Training 2000) oraz Szwajcari (Stiftung ECAP).
−

4.

Innowacyjne tre ci i technologie, jako

kszta"cenia zawodowego

Trzecia grupa to projekty w sposób szczególny dotycz ce nowych metod i jako ci
pracy instytucji edukacji zawodowej. Wszystkie wymienione tytu"y dotycz najnowszych mi dzynarodowych przedsi wzi OPPIG ITeE – PIB, które podj te zostan
jesieni 2012 roku:
Certification of mentors ad tutors (Certyfikacja mentorów i tutorów)
Istot mi dzynarodowego projektu Leonardo da Vinci (transfer innowacji) jest
opracowanie i wdro enie w krajach partnerskich systemu certyfikacji dla dwóch grup
celowych, uczestnicz cych w procesach kszta"cenia na stanowisku pracy, tj.: mentorów i tutorów, zgodnie z norm ISO 17024. Projekt realizowany b dzie w latach
2012–2014 w mi dzynarodowym partnerstwie sze ciu krajów europejskich: Austrii
(Szulungszentrum Fohnsdorf), Szwecji (University Gothenburg, Gmina miasta Tjorn),
na Cyprze (MMC), w Polsce (ITeE – PIB), Grecji (DIMITRA Institute), Wielkiej
Brytanii (Vocational Rehabilitation Consultants).
−

Innovation Laboratories for the Quality Assurance of Vocational Education
and Training (Laboratoria Innowacji dla zapewnienia jako ci kszta!cenia
i szkolenia zawodowego), i-Lab2
Koncepcja projektu i-Lab2 powsta"a w O rodku na bazie rezultatów uzyskanych
w ramach projektu i-Lab1 European i-Lab Competence Development Programme,
zrealizowanego w mi dzynarodowym partnerstwie: Wielka Brytania (University of
Essex, CamProf), Polska (ITeE – PIB), Rumunia (Executive Agency for Higher Education and Research Funding), Turcja (BCD), Grecja (IDEC) w latach 2006–2009.
Przyniós" on mi dzy innymi uruchomienie w OPPIG ITeE – PIB w Radomiu pierwszego w Polsce laboratorium innowacji.
Ide nowego przedsi wzi cia jest zapewnienie jako ci edukacji i szkole zawodowych, realizowanych w krajach UE poprzez wykorzystanie laboratoriów innowacji
w procesach dydaktycznych. Uruchomione zostan trzy nowe i-Laby w instytucjach
partnerskich, opracowana nowa wersja j zykowa specjalistycznego programowania
komputerowego VBS wspieraj cego prac w laboratoriach. Zaplanowano te rozwój
kompetencji nauczycieli i trenerów kszta"cenia zawodowego nowo powsta"ych labora−
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toriów, w zakresie moderowania sesji warsztatowych oraz obs"ugi innowacyjnego
oprogramowania komputerowego (zgodnie z opracowanym w ramach pierwszej edycji projektu i-Lab1 standardem kwalifikacji zawodowych moderatora sesji i-Lab).
Dzi ki ró norodno ci profilu dzia"alno ci instytucji partnerskich zidentyfikowane
zostan nowe zastosowania laboratoriów innowacji w edukacji i szkoleniach zawodowych, które wzbogac Przewodnik Dobrych Praktyk4. W nowej edycji projektu i-Lab
do wspó"pracy zaproszono: Uniwersytet Rzeszowski, School Center Ptuj (S"owenia),
Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH
(Niemcy), IDEC (Grecja) oraz Uniwersytet w Galati (Rumunia).
Peer Review for CQAF-VET (Ocena rodwiskowa dla zapewnienia jako ci pracy instytucji ustawicznej edukacji zawodowej)
Ocena rodowiskowa (peer review) postrzegana jest jako obiecuj cy instrument zapewnienia jako ci pracy instytucji szkoleniowych. Jest to forma oceny zewn trznej, wykonywanej przez specjalnie do tego celu przygotowanych ewaluatorów (z ang. peers). Ta
forma oceny zyska"a ju szersze zastosowanie na poziomie szkolnictwa wy szego, jednak
dla szkó" zawodowych ma dotychczas znaczenie marginalne. W ramach projektu w szeciu krajach partnerskich przygotowane zostan pilota owe grupy ewaluatorów, którzy
dokonaj pilota owej oceny rodowiskowej wybranych szkó" zawodowych.
Partnerstwo projektu obejmuje: DIMITRA Institut (Grecja), jako lidera oraz ITeE –
– PIB (Polska), Impulse (Austria), Zwi zek Uniwersytetów Ludowych (Szwecja),
Publiczne Centrum Badawcze (Luxemburg) oraz firm M2A (Francja).
−

Virtual Call Center and training for becoming virtual call center operator to
work from home – for disabled people with physical disabilities (Wirtualna Informacja Telefoniczna i Centrum Szkole dla osób z fizyczn niepe!nosprawnoci do pracy w domu jako operatorzy tele-centrów) IT-Call
Ten nowy projekt ma na celu budow platformy internetowej i opracowanie pakietu innowacyjnych materia"ów edukacyjnych dla osób z fizyczn niepe"nosprawnoci w celu podniesienia ich szans na rynku pracy i przygotowania ich do pracy
w tele-centrach. Prace koordynowane b d przez Proje Insaat Taahhüt Mühendislik ve
Ticaret Ltd. (Turcja). W dwuletnim projekcie, poza ITeE – PIB, uczestniczy b d :
Berufsfoerderungswerk (Niemcy), Clarus Advisory Services (Grecja), Instituto de
Formacion Integral, S.L.U. (Hiszpania), Centro Internazionale per la Promozione
dell`Educazione (W"ochy), Asociatia “Fundatia H” pentru Invatamant la Distanta Destinat (Rumunia), Nadacia Mojmir (S"owacja), Türk ve avrupa Kadinlari Isbirligi Diyalogu Dernegi (Turcja) oraz Gazi Universitesi (Turcja).
−

Podsumowanie
Zmiany zachodz ce w sferze spo"ecznej i gospodarczej powoduj konieczno
g" bokich przemy le , w jaki sposób wiedza, umiej tno ci i kompetencje pracowników mog by identyfikowane z wyprzedzeniem oraz jak kszta"towa system edukacji
4

J. Religa, M. Kacprzak (2008), Laboratorium innowacji – przewodnik dobrych praktyk, ITeE – PIB
Radom.
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i szkole , aby sprosta przysz"ym wymaganiom generowanym przez innowacyjne
technologie.
Wi kszo
inicjatyw mi dzynarodowych podejmowanych dotychczas przez
O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki mie ci"a si w obszarze transferu
innowacyjnych rozwi za , realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci.
Pozostaje ci gle nieodkryta i niezagospodarowana przestrze pozosta"ych programów
i akcji w ramach Lifelong Learning Programme, jak równie mo liwo ci aplikowania
w instytucjach krajowych, realizuj cych projekty wspó"finansowane ze rodków UE
(np. POKL).
Zrealizowane dotychczas mi dzynarodowe projekty edukacyjne stanowi ogromny materia" badawczy wymagaj cy przemy le i dalszych, bardziej pog" bionych
bada , równie w kontek cie pedagogiki pracy. Istotne wydaje si podj cie analiz
ró norodno ci nast pstw dokonuj cych si procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce. Nie bez znaczenia dla prowadzonych bada pozostaje obserwowane d enie do
wzrastaj cej roli kwalifikacji pracowniczych, w tym kompetencyjno ci, odpowiedzialno ci i mobilno ci zawodowej.
Nasze do wiadczenia w projektach europejskich, cz"onkostwo w sieciach wspó"pracy, wspó"praca z wiod cymi uniwersytetami i instytucjami wiata sprzyja zamierzeniom modernizacji polskiego systemu ustawicznej edukacji zawodowej i dyskusji
nad kszta"tem edukacji zawodowej w przysz"o ci. O rodek jest tak e przygotowany
do pracy nad opracowywaniem i wdra aniem europejskich ram kwalifikacji i oferuje
wspó"prac w realizacji projektów krajowych i mi dzynarodowych w zakresie innowacyjnej ustawicznej edukacji zawodowej oraz upowszechniania rezultatów bada
w uznanym i wydawanym przez nas czasopi mie Edukacja Ustawiczna Doros!ych
– Polish Journal of Continuing Education.
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S!owa kluczowe: innowacje pedagogiczne, edukacja ustawiczna, kszta"cenie doros"ych.
Key words: pedagogical innovations, continuing education, adult education.
Abstract
Pedagogical innovations in continuing education are especially important processes involving all learners – those acquiring qualifications in a formal, nonformal and informal
way. These processes should be related to the new trends in education, particularly the
roles of a teacher supporting self-learners (teacher tutor-coach, advisor), as well as to the
LIFELONG LEARNING STRATEGY approved by the European Union. The article presents the activities of !ód Centre of Teachers` Development and Practical Training. This
institution networks training centers for teaching staff of schools / centers and the practical
training centre for students and adults, developing and implementing into the lifelong
learning practice some organizational, curricular and methodological innovations.

Innowacje pedagogiczne w edukacji ustawicznej to szczególnie wa ne procesy
obejmuj ce wszystkich ucz cych si – osi gaj cych kwalifikacje w trybie formalnym,
pozaformalnym i nieformalnym. Te procesy nale y odnosi do nowych trendów
w edukacji, zw"aszcza do ról nauczyciela wspieraj cego samodzielnie ucz cych si
(nauczyciel tutor-coach, doradca), a tak e do przyj tej przez Rad Unii Europejskiej
Strategii uczenia si przez ca!e ycie.
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Zostan one zasygnalizowane na przyk"adzie dzia"alno ci !ódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kszta"cenia Praktycznego, które prowadzi procesy uczenia si doros"ych (doskonalenia umiej tno ci zawodowych i osi gania nowych kompetencji zawodowych) i uczniów ró nych typów szkó" oraz prace ukierunkowane na
tworzenie nowych rozwi za edukacyjnych.
Do najwa niejszych obszarów dzia"alno ci warunkuj cej wdra anie do praktyki
edukacyjnej innowacji organizacyjnych, metodycznych i programowych nale a"y:
• opracowanie metodologii monitorowania rynku pracy na potrzeby edukacji
i prowadzenie bada rynku w celu doskonalenia procesów wyboru kierunków kszta"cenia (osi gania kwalifikacji zawodowych);
• modelowanie systemu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opracowanie
i koordynacja wdra ania strategii pracy bazuj cej na teorii wielorakich inteligencji
Howarda Gardnera;
• projektowanie i prowadzenie procesów edukacji holistycznej;
• wdra anie do praktyki koncepcji edukacji konstruktywistycznej;
• modelowanie kszta"cenia w zawodach szerokoprofilowych i modelowanie
kszta"cenia zawodowego w systemie modu"owym;
• tworzenie systemu pracy edukacyjnej z m"odzie uzdolnion (kszta"towanie
postaw twórczych ucz cych si , organizacja Akademii M"odych Twórców);
• organizacja "ódzkiego systemu doradztwa zawodowego;
• wdra anie do praktyki edukacyjnej nowych technologii informacyjnych
i opracowanego modelu doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji procesów
kszta"cenia na odleg"o ;
• tworzenie systemu edukacji mechatronicznej, organizacja i prowadzenie Regionalnego O rodka Edukacji Mechatronicznej;
• organizacja i prowadzenie Akademii Dyrektora Szko"y, Akademii Dyrektora
Przedszkola, Akademii Seniora (powo"anie w 2012 roku) oraz Nauczycielskiego Zespo"u Pedagogicznego skupiaj cego nauczycieli o wysokim poziomie innowacyjno ci,
refleksji i produktywno ci pedagogicznej (18 sekcji bran owych – kierunkowych);
• opracowanie i wdro enie do praktyki edukacji ustawicznej modelu edukacji
humanistycznej i modelu edukacji regionalnej, w tym organizacja Akademii Filozoficznej, stworzenie systemu edukacji medialno-filmowej i edukacji artystycznej.
Specyfika dzia"alno ci !ódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta"cenia Praktycznego polega na po" czeniu placówki doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych szkó"/placówek i centrum kszta"cenia praktycznego uczniów
i doros"ych oraz na tworzeniu i wdra aniu do praktyki edukacji ustawicznej innowacji
organizacyjnych, programowych i metodycznych
Cele strategiczne "CDNiKP dotycz : tworzenia warunków optymalnych do
wdra ania innowacji pedagogicznych; efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjnym; doskonalenia koncepcji rozwoju w"asnych zasobów ludzkich; utrzymania
wysokiej jako ci us"ug potwierdzonej akredytacj placówki doskonalenia nauczycieli
i akredytacj placówki kszta"cenia praktycznego.
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Zapewnianiu optymalnej jako ci us!ug realizowanych przez Centrum s"u y:
rozpoznawanie oczekiwa wobec edukacji (polityka o wiatowa pa stwa, planowane i wprowadzane zmiany uregulowa prawnych, koncepcji itd.), potrzeb nauczycieli, dyrektorów, rad pedagogicznych, zespo"ów nauczycielskich, uczniów, doros"ych nieb d cych nauczycielami (pracownicy ró nych
przedsi biorstw, osoby poszukuj cy pracy, seniorzy),
dzia"anie zgodne z aktualnym stanem wiedzy, wymaga , potrzeb oraz z wykorzystaniem zasobów w"asnych i instytucji pracuj cych na rzecz edukacji,
realizacja polityki zatrudnienia dostosowanej do wymaga i potrzeb, a tak e
nieustanne inwestowanie we wzbogacanie i rozwijanie potencja"u pracowników.
Wdra any przez Centrum model pracy wpisuje si w planowane zmiany systemu
doskonalenia nauczycieli dotycz ce wspierania szkó!. Centrum:
towarzyszy szkole/placówce od diagnozy potrzeb poprzez wprowadzanie
zmiany i zarz dzanie ni , a do ewaluacji osi gni tych wyników, zapewniaj c
kompleksowe i profesjonalne wsparcie,
systematycznie dostosowuje formy wspierania szkó"/placówek do aktualnych
potrzeb, wynikaj cych z ich specyfiki i wprowadzanych zmian w polskim systemie edukacji,
wykorzystuje potencja" kadry w"asnej i wspó"pracuje z ró nymi instytucjami
dzia"aj cymi na rzecz jako ci pracy szko"y.
Specyfika funkcjonowania "CDNiKP
Dzia"alno Centrum charakteryzuje kompleksowo , któr mo na rozpatrywa
w wielu wymiarach, aspektach, co ilustruje przedstawiony poni ej schemat 1.

Schemat 1. Kompleksowo
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Kompleksowy charakter dzia"a Centrum polega na:
1. Realizacji zada w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i kszta!cenia praktycznego oraz osi gania kwalifikacji przez pracowników
ró nych firm i osoby przygotowuj ce si do zatrudnienia.
Osi ganie przez uczniów i doros"ych kwalifikacji zawodowych odbywa si
w pracowniach wyposa onych w specjalistyczne stacje dydaktyczne odwzorowuj ce
nowoczesne, najnowsze technologie i techniki pracy. Te same pracownie s"u równie doskonaleniu i wzbogacaniu umiej tno ci nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Jest to wi c rozwi zanie uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie, gdy umo liwia
korzystanie z tego samego (bardzo kosztownego sprz tu) przez kilka podmiotów
(uczniowie, nauczyciele, inni doro li) przy znacznie zmniejszonej wysoko nak"adów
finansowych. Stosowane w Centrum sprawdzaj ce si w praktyce edukacyjnej rozwi zanie organizacyjne ju w 2003 roku zosta"o zaprezentowane w Raporcie sztokholmskim (finansowanym przez rz d japo ski) jako spe"niaj ce wszystkie kryteria
firmy innowacyjnej i charakterystyczne dla wzorcowej placówki doskonalenia zawodowego.
2. Diagnozowaniu wymaga /oczekiwa wobec edukacji oraz potrzeb przedszkoli, szkó!/placówek.
Podstaw projektowania i realizacji us"ug edukacyjnych stanowi rozpoznanie aktualnych kierunków polityki o wiatowej pa stwa i regionu, oczekiwa wobec edukacji
oraz potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej przedszkoli,
szkó"/placówek oraz potrzeb dotycz cych kszta"cenia praktycznego uczniów i doros"ych.
3. Zaspokajaniu potrzeb wielu odbiorców us!ug.
Us"ugi Centrum kierowane s do: dyrektorów, wicedyrektorów, wychowawców,
pedagogów szkolnych, liderów szkolnych zespo!ów nauczycieli ró nych specjalno ci
z wszystkich typów szkó!/placówek, uczniów wszystkich typów szkó!, rodziców uczniów
i doros!ych (indywidualnych, grup pracowników i osób pozostaj cych poza prac ).
4. Uwzgl dnianiu zró nicowanej tematyki, tre ci oferty.
Oferta doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczy tre ci:
kierunkowych i metodycznych – specyfiki kszta"cenia w zakresie poszczególnych specjalno ci (przedmiotów szkolnych ogólnokszta"c cych i zawodowych),
problemowych – np. WDN-u, oferty zaj pozalekcyjnych, jako ci pracy, organizacji konkursów dla uczniów,
interdyscyplinarnych i intradyscyplinarnych – np. nowych trendów w edukacji, konstruowania programów, metody projektów, innowacji organizacyjnych w szkole, umiej tno ci funkcjonalnych uczniów, psychoedukacji, opieki, wychowania i profilaktyki, oceniania, edukacji europejskiej i regionalnej, ekologii, edukacji prozdrowotnej, wypalenia zawodowego, stresu, budowania poczucia w"asnej warto ci, edukacji informatycznej, edukacji mechatronicznej.
Oferta dla uczniów dotyczy mi dzy innymi:
wspierania uczniów w wiadomym planowaniu dalszej cie ki kszta"cenia
i wyborze zawodu,
identyfikowania potencja"u uczniów, ich predyspozycji zawodowych,
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osi gania kwalifikacji zawodowych, np. w zawodach elektrycznych, mechanicznych, mechatronicznych w trybie formalnym (szkolnym) i pozaformalnym (kursowym),
rozwijania zainteresowa i prezentowania swoich osi gni , np. prowadzenie
Akademii M"odych Twórców (m.in. sekcja informatyczna, filozoficzna, ekologiczna),
Akademii Liderów Kariery oraz organizacja konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych dla uczniów wszystkich typów szkó".
Oferta dla szkó!, nauczycieli i rodziców obejmuje mi dzy innymi: przygotowanie
do pe"nienia roli wiadomych, odpowiedzialnych doradców m"odzie y w podejmowaniu trafnych decyzji zwi zanych z kolejnymi etapami edukacji i prac zawodow ;
udost pnianie wyników bada rynku pracy prowadzonych systematycznie przez
!CDNiKP; wspieranie szkó" w modelowaniu oferty edukacyjnej pod k tem potrzeb
regionalnych pracodawców.
Oferta dla doros!ych, w tym studentów obejmuje mi dzy innymi: przygotowanie
do funkcjonowania na rynku pracy poprzez doskonalenie i umo liwianie osi gania
kwalifikacji ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu
i specjalistycznych (np. mechatronika pojazdowa, programowanie i obs"uga obrabiarek CNC); praktyki studenckie; kszta"towanie umiej tno ci i nadawanie uprawnie ,
osi ganie kwalifikacji zawodowych w trybie formalnym i pozaformalnym.
5. Realizowaniu form doskonalenia, dokszta!cania i kszta!cenia.
Prowadzenie form bezpo rednich w ramach:
doskonalenia zawodowego i kszta"cenia nauczycieli, m.in.: konferencji, seminariów, sesji, kursów, warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych, modelowych zaj edukacyjnych, prezentacji dydaktycznych, zaj poza szko" .
Szczególnie warto ciowa dla nauczycieli jest dzia!alno (powo!ywanych przez
doradców i konsultantów) mi dzyszkolnych zespo!ów metodycznych, zadaniowych
i innowacyjnych. Ich funkcjonowanie umo liwia realizacj doradztwa przywarsztatowego, wymian do wiadcze i upowszechnianie dobrych praktyk:
kszta"cenia uczniów, m.in.: zaj cia ca"oroczne w formach szkolnych – modu"owe, kursy, wycieczki zawodowe, konsultacje grupowe, kursy kwalifikacyjne, studia
podyplomowe,
kszta"cenia i dokszta"cania doros"ych, m.in.: kursy ustawiczne zako czone
certyfikowaniem umiej tno ci.
Stosowanie form po rednich:
opracowywanie materia"ów wspieraj cych i przekazywanie ich uczestnikom
spotka edukacyjnych organizowanych przez Centrum oraz umieszczanie na stronie
internetowej placówki,
opracowywanie i upowszechnianie publikacji (przekazywanie bibliotekom,
szko"om/placówkom) – skryptów, broszur, zeszytów metodycznych, ksi ek, m.in.
prezentuj cych dobre praktyki edukacyjne, wdra ane innowacyjne rozwi zania oraz
osi gni cia szkó", uczniów, nauczycieli.
Prowadzenie form zdalnych w ramach:
realizacji kursów metodycznych z zakresu wykorzystania metody WebQuest,
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wspomagania realizacji projektów i form doskonalenia zawodowego nauczycieli ró nych specjalno ci, np. poprzez zamieszczanie na platformie e-learningowej
materia!ów metodycznych i wicze ,
organizacji i realizacji cyklu szkole dla nauczycieli z zakresu projektowania
zdalnych form kszta!cenia dla uczniów.
6. Integracji wewn trznej i wspó!dzia!aniu pracowników.
Realizacja przez Centrum, bogatej oferty profesjonalnego wsparcia szkó! i osób
doros!ych jest mo liwa dzi ki kadrze dysponuj cej zró nicowanymi kwalifikacjami
oraz wysokim poziomem kompetencji zawodowych i metaumiej tno ci. Wielu pracowników to do wiadczeni edukatorzy, eksperci, egzaminatorzy. Uczestnicz w pracach na rzecz rozwoju edukacji, np. w opracowaniu podstaw programowych kszta!cenia ogólnego i zawodowego, programów kszta!cenia, recenzowaniu materia!ów edukacyjnych.
Konsultanci i doradcy metodyczni funkcjonuj cy w "CDNiKP systematycznie
wzbogacaj swoje kompetencje, wspó!pracuj c m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Spo!ecznej, Krajowym O rodkiem Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, O rodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Technologii Eksploatacji.

Schemat 2. Struktura organizacyjna "CDNiKP
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Struktura organizacyjna placówki i zadaniowy charakter pracy sprzyjaj integracji wewn trznej, wymianie wiedzy i do wiadcze doradców i konsultantów ró nych
specjalno ci oraz wspó!pracy przy projektowaniu i realizacji form doskonalenia
z optymalnym wykorzystaniem ich zasobów w!asnych. Umo liwia to wspieranie szkó!
i nauczycieli w dzia!aniach systemowych (np. w modelowaniu procesu wychowawczego, doradztwa zawodowego w gimnazjum, edukacji filozoficznej), w opracowywaniu i wdra aniu nowatorskich koncepcji pracy, innowacji programowych i programów w!asnych, a tak e w rozwi zywaniu bie cych problemów wychowawczych,
dydaktycznych i organizacyjnych. Znacz ce jest to, e pracownicy funkcjonuj cy
w Centrum w o rodkach i pracowniach (schemat 2), znaj c nawzajem swój potencja!,
wypracowali sprawdzaj ce si w praktyce formy wspó!pracy i mog szybko, wspólnie
ustala strategie wspierania szkó!.
7. Wspó!pracy z instytucjami dzia!aj cymi na rzecz edukacji.
Wiele przedsi wzi Centrum realizuje z partnerami, z którymi wspó!praca
sprzyja poszerzaniu oferty i wzbogacaniu mo liwo ci realizacyjnych. Placówka prowadzi rejestr umów i porozumie z partnerami oraz bank wyk!adowców, którego zasoby sukcesywnie aktualizuje. Dzi ki temu, do udzia!u w wielu przedsi wzi ciach
jeste my w stanie pozyska ró ne osoby i firmy – je li jest to zasadne, tj. wp!ynie na
jako dzia!a . Instytucje, z którymi wspó!praca jest szczególnie efektywna to m.in.:
Okr gowa Komisja Egzaminacyjna, stowarzyszenia i fundacje, "ódzka Strefa Ekonomiczna, urz dy pracy, wydawnictwa, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki, uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, firmy informatyczne, us!ugowe
i przemys!owe. Na odnotowanie zas!uguje wspó!praca nad tworzeniem i wdra aniem
do praktyki edukacyjnej innowacji pedagogicznych z Festo, Mitsubishi, Microsoft,
Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Politechnik "ódzk , Instytutem Technologii Eksploatacji, Apple i in.

Inne informacje dotycz ce !ódzkiego centrum doskonalenia nauczycieli
i kszta!cenia praktycznego jako organizacji upowszechniaj cej
i wdra aj cej innowacje pedagogiczne do praktyki edukacji ustawicznej
"ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia Praktycznego spe!nia
potrzeby edukacyjne zg!aszane przez !ódzkie szko!y i placówki o wiatowe, a w szczególno ci pracuje nad podniesieniem jako ci systemu doskonalenia umiej tno ci zawodowych nauczycieli wszystkich typów szkó!, wi e w!asn ofert osi gania kwalifikacji zawodowych przez ucz cych si w ró nych szko!ach zawodowych, a tak e pracowników przedsi biorstw z potrzebami rynku pracy (m.in. monitorowanie rynku
pracy na potrzeby edukacji, tworzenie i wdra anie koncepcji uczenia si poprzez
wykonywanie zada zawodowych, wdra anie do praktyki edukacyjnej metod projektowych i koncepcji standaryzacji kwalifikacji zawodowych), upowszechnia strategi
uczenia si przez ca!e ycie (m.in. organizacja procesów osi gania kwalifikacji
w trybie pozaformalnym, kszta!towanie gotowo ci do wielokrotnego zmieniania kwalifikacji) oraz wykorzystuje w doskonaleniu czynno ci zarz dczych dyrektorów szkó!
wyniki prac nad badaniem rynku pracy, tworzeniem wewn trzszkolnych systemów
orientacji i poradnictwa zawodowego i tworzeniem wewn trznych – szkolnych systemów ewaluacji.
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Kompleksowe i innowacyjne dzia!ania "ódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia Praktycznego to:
integracja wielu podmiotów edukacyjnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem
powi zania placówki doskonalenia nauczycieli z centrum kszta!cenia praktycznego,
wspomaganie rozwoju jako ci pracy szko!y poprzez doradztwo, doskonalenie
umiej tno ci zawodowych nauczycieli i czynno ci zarz dczych dyrektorów oraz dzia!alno nauczycielskich zespo!ów zadaniowych, metodycznych i innowacyjnych,
badania s!u ce rozwojowi jako ci pracy szko!y, w tym m.in. badania satysfakcji klientów Centrum, badania rynku pracy dla edukacji,
prowadzenie prac nad tworzeniem i wdra aniem do praktyki modeli post powania edukacyjnego ukierunkowanego na rozwój jako ci pracy szko!y, m.in. kierowanie procesem samodzielnego uczenia si , praca nauczyciela coacha w procesie wytwarzania wiedzy przez ucz cych si , kierowanie procesem wykonywania przez ucz cych
si metod projektowych , dzia!alno szkolnego doradcy zawodowego.
Szczególnie istotne jest powi zanie Centrum Kszta!cenia Praktycznego (O rodka
Osi gania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych) z O rodkiem Doskonalenia
Szkolnych Systemów Edukacji ze wzgl du na mo liwo korzystania z drogiego
instrumentarium techniczno-dydaktycznego przez ucz cych si w szko!ach (ok. 1200
osób tygodniowo), nauczycieli i inne osoby doros!e (osi ganie nowych kwalifikacji
w ramach edukacji ustawicznej). Powi zanie wy ej wymieniowych podmiotów edukacyjnych ma oprócz walorów integracyjnych (m.in. budowanie sprz e zwrotnych
mi dzy obszarem kszta!cenia zawodowego i ogólnego) istotne znaczenie ekonomiczne
(komasacja czynno ci zarz dczych). Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
prowadzi systematyczne pog! bione badania umo liwiaj ce udzielenie odpowiedzi na
pytania dotycz ce kwalifikacji o du ym znaczeniu dla przedsi biorstw („dzisiaj”
i w bliskiej przysz!o ci) oraz czynno ci pracowniczych, w tym wykonywanych zada
zawodowych. O rodek Doradztwa Zawodowego koordynuje dzia!alno doradców
zawodowych w szko!ach, ze szczególnym uwzgl dnieniem gimnazjum, w którym
podejmowane s decyzje o wyborze ponadgimnazjalnej drogi edukacyjnej. Szczególnie wa ny jest bezpo redni przep!yw informacji o rynku pracy w wymiarze kwalifikacji ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu i specjalistycznych z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji do O rodka Doradztwa
Zawodowego i innych o rodków.
O rodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji zaspokaja zg!aszane
przez wszystkie szko!y i placówki o wiatowe potrzeby wsparcia dydaktyczno-organizacyjnego i pomocy w rozwi zywaniu ró nych problemów edukacyjnych. O rodek
Edukacji Informatycznej specjalizuje si we wdra aniu do praktyki edukacyjnej
technologii informacyjnych, odpowiada na zg!aszane przez szko!y potrzeby wsparcia
„informatycznego”, opracowuje i implementuje do szkó! koncepcje osi gania kompetencji informatycznych, czynnie uczestniczy w Programie „Partnerstwo dla Przysz!oci” (posiada status Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft). Akademia M!odych Twórców zarz dza talentami poprzez organizacj i prowadzenie zaj pozaformalnych dla uzdolnionej m!odzie y (wszystkie typy szkó!) w obszarze wytwarzania
innowacyjnych rozwi za informatycznych i pokrewnych. O rodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej wspiera wszystkie typy szkó! w tworzeniu i doskonaleniu
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szkolnych systemów edukacji europejskiej i regionalnej oraz koordynuje w wymiarze
edukacyjnym dzia!alno szkolnych klubów europejskich, spe!nia potrzeby szkó! dotycz ce realizacji projektów organizacji wspó!pracy z Instytutem Europejskim i Parlamentem Europejskim. Pracownia Pomiaru Dydaktycznego realizuje wszystkie
potrzeby szkó! dotycz ce pomiaru diagnostycznego, kszta!tuj cego i sumuj cego,
a Pracownia Wychowania i Profilaktyki wspiera wszystkie typy szkó! w tworzeniu
i doskonaleniu szkolnych systemów wychowania. O rodek Jako ci i Zarz dzania
spe!nia potrzeby szkó! i placówek o wiatowych dotycz ce doskonalenia czynno ci
zarz dczych dyrektora ka dej szko!y i placówki o wiatowej oraz prowadzi dzia!alno
dotycz c zarz dzania jako ci .
W "ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia Praktycznego funkcjonuje ZADANIOWY charakter pracy poprzez realizacj wytworzonych przez konsultantów, doradców i przedstawicieli szkó! projektów (ok. 300 rocznie). Do podstawowych form dzia!alno ci nale : praca w nauczycielskich zespo!ach zadaniowych, metodycznych i innowacyjnych (ok. 400 zespo!ów). Spotkania edukacyjne z radami pedagogicznymi szkó!, spotkania ze szkolnymi komisjami metodycznymi (przedmiotowymi),
konsultacje z dyrektorami szkó! i nauczycielami, spotkania seminaryjne, spotkania upowszechniaj ce dobre praktyki edukacyjne i sprzyjaj ce wymianie do wiadcze . Centrum prowadzi Akademi Dyrektora Szko!y, Forum Pracodawców, Forum Dyrektorów Szkó! Zawodowych i O rodek Egzaminacyjny oraz ok. 100 konkursów i turniejów umiej tno ciowych, w tym 13 wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla
uczniów gimnazjów.
We wszystkich formach realizacji us!ug edukacyjnych w "ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia Praktycznego uczestniczy w ka dym roku ponad 120.000 osób (nauczyciele, inni doro li, uczniowie).
Do prac o szczególnym znaczeniu nale : badanie predyspozycji dzieci
6-letnich do uczenia si w szkole podstawowej, nowe role i funkcje biblioteki szkolnej, modelowanie kszta!cenia zawodowego ze szczególnym uwzgl dnieniem kszta!cenia zadaniowego – modu!owego, zarz dzanie jako ci , wewn trzszkolny system
orientacji i poradnictwa zawodowego, udzia! pracodawców w kreowaniu szkolnego
systemu edukacji zawodowej, pozaszkolny tryb osi gania kwalifikacji zawodowych,
modelowanie edukacji mechatronicznej, praca edukacyjna z m!odzie uzdolnion
i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczenie si poprzez wykonywanie projektów, edukacja holistyczna i konstruktywizm w edukacji, modelowanie kszta!cenia na
odleg!o , orientowanie procesów edukacyjnych na ucz cego si i uzyskiwane efekty
uczenia si , standaryzowanie i potwierdzanie (nadawanie) kwalifikacji, role wspomagaj ce nauczyciela w procesie uczenia si (tutor, coach, mentor i in.), ewaluacja wewn trzna w szkole, zarz dzanie procesowe, lider w edukacji.
Funkcjonuj ce w "ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia
Praktycznego i sprawdzaj ce si w praktyce edukacyjnej rozwi zania organizacyjne
dotycz ce tworzenia i wdra ania innowacji pedagogicznej, uczenia si przez ca!e ycie (edukacji ustawicznej) znalaz!y potwierdzenie w wielokrotnym przyznaniu Centrum tytu!u „Lider Zarz dzania Zasobami Ludzkimi” w kategorii ma!ych i rednich
firm oraz dwukrotnie Szafirowego Wawrzynu za „wybitne osi gni cia we wszystkich obszarach zarz dzania zasobami ludzkimi w ogólnopolskim konkursie organizoEDUKACJA ustawiczna DOROS"YCH 3/2012
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wanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, sze ciokrotnym przyznaniu god!a
„Inwestor w Kapita! Ludzki”, zdobyciu "ódzkiej Nagrody Jako ci oraz akredytacji
dla placówki prowadz cej pozaszkolne formy kszta!cenia ustawicznego (dla 18 obszarów zawodowych), akredytacji przyznanej przez "ódzkiego Kuratora O wiaty, upowa nienia OKE w "odzi do organizowania cz ci praktycznej egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje w zawodach elektrycznych, elektronicznych, elektrotechnicznych,
mechatronicznych i in. "ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia
Praktycznego posiada równie Certyfikat Systemu Zarz dzania Jako ci , przyznany przez Polskie Centrum Bada i Certyfikacji oraz Mi dzynarodow Sie Certyfikuj c IQNet dla wszystkich prowadzonych us!ug edukacyjnych (edukacja ustawiczna, kszta!cenie praktyczne uczniów, doradztwo metodyczne i doskonalenie umiej tnoci zawodowych nauczycieli) oraz inne upowa nienia i akredytacje. Otrzymany status
Regionalnego Centrum Innowacji firmy Microsoft potwierdza „niekwestionowany
dorobek placówki w zakresie prac podejmowanych na rzecz wdra ania technologii
informacyjnych do praktyki szkolnej”, a tytu! Profesjonalnego Mened era Województwa "ódzkiego dla dyrektora "CDNiKP informuje o efektach dotychczasowych
prac na rzecz integracji dzia!alno ci wy ej wymienionych podmiotów edukacyjnych.

Przyk!ady komplementarno ci funkcjonowania
"ódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia Praktycznego
i prac nad wdra aniem innowacji do praktyki edukacji ustawicznej
1. Wdra anie do praktyki za!o e edukacji konstruktywistycznej.
W organizowanych procesach osi gania i doskonalenia kwalifikacji uczniów
i osób doros!ych w centrum zainteresowania edukacyjnego jest osoba ucz ca si .
Powy sze stwierdzenie znakomicie koresponduje z pracami nad marginalizowaniem paradygmatu w edukacji wynikaj cego z przekazywania wiedzy jako produktu
„od nauczyciela do ucznia” i oczekiwania przez nauczyciela przekazania przez ucznia
przyswojonej wiedzy nauczycielowi w celu oceny poziomu jej przyswojenia. W prowadzonych procesach edukacyjnych podj to prace nad uwzgl dnieniem paradygmatu
bazuj cego na za!o eniach pedagogiki konstruktywistycznej. Ten paradygmat to:
uczenie si uczenia si ; samodzielne pobieranie informacji przez ucz cego si na potrzeby rozwi zywania zada – problemów; tworzenie wiedzy przez ucz cych si
w wyniku wykonywania przez nauczyciela czynno ci sterowniczych, a w szczególnoci czynno ci wynikaj cych z pe!nionych ról tutora-facylitatora, mentora, coacha,
doradcy, grupowego rozwi zywania zada .
2. Tworzenie wewn trzszkolnych systemów orientacji i poradnictwa zawodowego i !ódzkiego modelu doradztwa poprzez:
wspó!prac z uczelniami nad organizacj studiów podyplomowych pozwalaj cych osi gn przez nauczycieli kwalifikacji szkolnych doradców zawodowych,
organizacj szkolnych klubów kariery, koordynacj ich dzia!alno ci i prowadzenie Akademii Liderów Kariery,
wspó!dzia!anie z pracodawcami nad organizacj zaj doradczych w szko!ach
(spotkania prowadz szkolny doradca zawodowy, pracodawca),
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wspó!dzia!anie z dyrektorami szkó! podstawowych i gimnazjów nad organizacj zaj dla ucz cych si w celu okre lenia predyspozycji manipulacyjno-motorycznych do uczenia si w szkole zawodowej,
wspó!dzia!anie z organem prowadz cym, organem nadzoruj cym i pracodawcami nad tworzeniem warunków do tworzenia !ódzkiego modelu doradztwa zawodowego (Wydzia! Edukacji Urz du Miasta "odzi, Kuratorium O wiaty w "odzi, Forum
Pracodawców w "ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia Praktycznego – seminaria, konferencje, warsztaty dla nauczycieli i uczniów),
organizacj w "ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia
Praktycznego Punktu Konsultacyjnego dla Uczniów i Rodziców oraz prowadzenie
„bada przydatno ci”,
organizacj Zespo!u Liderów Systemu Doradztwa Zawodowego i koordynacja jego dzia!alno ci.
3. Praca z m!odzie uzdolnion , odkrywanie talentów, organizacja dzia!alno ci Akademii M!odych Twórców poprzez:
wspó!dzia!anie z uczelniami, o rodkami naukowymi, KOWEZiU, organizacjami pozarz dowymi, pracodawcami (m.in. firma Microsoft) nad zarz dzaniem procesem pracy edukacyjnej z m!odzie uzdolnion ,
przygotowanie nauczycieli do zarz dzania talentami (doskonalenie umiej tnoci konsultantów i doradców),
prowadzenie Akademii M!odych Twórców, skupiaj cej uzdolnionych ucz cych
si w ró nych typach szkó! (zaj cia w "ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kszta!cenia Praktycznego, uczenie si wzajemne, spotkania w ka dym tygodniu),
wspó!dzia!anie z organem prowadz cym i nadzoruj cym nad certyfikowaniem ukszta!towanych umiej tno ci,
organizacj w ka dym roku szkolnym ok. 100 konkursów i turniejów umiej tno ciowych we wspó!pracy z wieloma partnerami spo!ecznymi – edukacyjnymi (wydawnictwa, szko!y wy sze, organizacje pozarz dowe, Kuratorium O wiaty w "odzi,
Urz d Miasta "odzi i in.).
Akademia M!odych Twórców skupia uczniów uzdolnionych kierunkowo.
Uczestnikami zaj prowadzonych w ramach kszta!cenia pozaformalnego jest m!odzie szkó! aglomeracji !ódzkiej. Celowe i zamierzone oddzia!ywanie na uczniów
zdolnych zaowocowa!o sukcesami w konkursach informatycznych krajowych i mi dzynarodowych (Explora, EF Educatiion) oraz efektami ich pracy maj cymi posta
publikacji prezentowanych w czasopismach komputerowych (CHIP, PC World Komputer), opracowa ksi kowych wydawanych przez renomowane wydawnictwa informatyczne (Helion) czy programów i aplikacji komputerowych realizowanych do
portalu Interklasa (system zarz dzania szkoleniami). W ramach wspó!pracy z firm
Microsoft utworzyli, w ramach programu „Partnerstwo dla Przysz!o ci”, portal Ogólnopolskiej Akademii M!odych Twórców, a na zlecenie MENiS przeprowadzili mi dzynarodowy konkurs „NetDays”.
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4. Innowacyjne dzia!ania w zakresie wdra ania form kszta!cenia na odleg!o

do praktyki szkolnej.
Za!o enia kszta!cenia na odleg!o by!y podstaw do zaprojektowania w "ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta!cenia Praktycznego kursów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów z zakresu kszta!cenia na odleg!o . Nauczyciele
przedmiotów nieinformatycznych mieli za zadanie zaprojektowa podczas kursu Projektowanie i wdra anie zdalnych form kszta!cenia proces kszta!cenia na odleg!o dla
swoich uczniów oraz opracowa multimedialne i interaktywne materia!y dydaktyczne
w postaci tematycznych pakietów edukacyjnych oraz zestawów narz dzi pomiaru
dydaktycznego. Nauczyciele informatyki, podczas kursu Administrowanie platform
zdalnego kszta!cenia zostali dodatkowo przygotowani do instalowania, konfigurowania i administrowania szkoln platform e-learningow . Zaprojektowane zaj cia
w formie zdalnej zosta!y wdro one w macierzystych szko!ach nauczycieli uczestnicz cych w projekcie.
Do tej pory na platformie e-learningowej, przygotowanej i wykorzystywanej na
potrzeby projektu, zarejestrowa!o si ponad dwa tysi ce uczniów gimnazjów i szkó!
ponadgimnazjalnych z województwa !ódzkiego. Uczestniczyli oni w zaj ciach z ró nych przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, j zyków obcych. Brali udzia! w dyskusjach, np. interpretuj c publikowane na platformie wiersze.
Rozmawiali na czacie ze swoimi nauczycielami, konsultowali problemy, które pojawia!y si podczas wykonywania zada .
5. Organizacja i prowadzenie Regionalnego O rodka Edukacji Mechatronicznej.
Innowacja prowadzonego projektu dotycz cego Regionalnego O rodka Edukacji
Mechatronicznej polega na: utworzeniu 23 nowoczesnych stacji techniczno-dydaktycznych – laboratorium urz dze mechatronicznych (zautomatyzowana linia
produkcyjna serii FMS 500 wyposa ona w stanowiska wspó!pracuj ce poprzez
wspólny modu! transmisyjny), laboratorium CNC z mo liwo ci programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w trzech j zykach (FANUC, HEIDENHAIN, SINUMERIK); wykorzystaniu technologii e-larningowej w procesie uczenia si ; zastosowaniu w procesach uczenia si modelu kszta!cenia w systemie modu!owym.
W O rodku prowadzone s zaj cia edukacyjne dla ucz cych si w szko!ach zawodowych i dla doros!ych – pracowników ró nych firm przemys!owych. Wa ne dla
systemu edukacji ustawicznej s mi dzy innymi: kursy 100–120-godzinne ukierunkowane na osi gni cie nowych kwalifikacji zawodowych, na przyk!ad operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie, a tak e kursy obs!ugi zautomatyzowanej linii produkcyjnej i kursy z zakresu robotyki w laboratorium robotyki wyposa onym w roboty (Mitsubishi Electric).
W ka dym roku szkolnym organizowane jest przez "ódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kszta!cenia Praktycznego podsumowanie ruchu innowacyjnego
w edukacji. Ka da uroczysto podsumowuj ca dzia!alno innowacyjn jest szczególnie wa nym wi tem dla nauczycieli prezentuj cych wysoki poziom refleksji i produktywno ci pedagogicznej, dla kreatorów zmiany w edukacji, dla osób wytwarzaj cych
i wdra aj cych do praktyki edukacyjnej pomys!y rozwi za problemów, ukierunkowane
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na wytwarzanie wiedzy przez ucz cych si , a wi c dla nauczycieli stosuj cych w praktyce za!o enia kszta!cenia wielostronnego i konstruktywizmu w edukacji, dla organizatorów procesów innowacyjnych w otoczeniu szko!y oraz dla innowacyjnych pracodawców wp!ywaj cych na struktur i modele uczenia si . Znaczenie Podsumowania Ruchu
Innowacyjnego wzmacniaj przyznane tytu!y i certyfikaty „Mistrz Pedagogii”, „Kreator
innowacji”, „Kreator kszta!towania kompetencji spo!ecznych”, „Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych”, „Lider w edukacji”, „Partner przyjazny edukacji”,
„Innowacyjny pracodawca”, „Talent uczniowski”, „Nauczyciel nowator”.
Wnioski o przyznanie tytu!ów i certyfikatów rozpatruje Kapitu!a Konkursów Innowacyjnych. Do g!ównych kryteriów kwalifikuj cych osoby i instytucje do zdobycia
tytu!u i certyfikatu nale : autorstwo, wspó!autorstwo innowacji programowej, metodycznej lub organizacyjnej; prowadzenie procesów kszta!towania postaw przedsi biorczych i procesów ukierunkowanych na wytwarzanie wiedzy przez ucz cych si ; tworzenie szkolnych systemów edukacji ekonomicznej, szkolnych systemów orientacji poradnictwa zawodowego oraz rozwi za edukacyjnych zorientowanych na optymalizacj
pracy z uczniem uzdolnionym (odkrywanie talentów i stosowanie metod twórczego
my lenia i dzia!ania) i z uczniem napotykaj cym na trudno ci w uczeniu si ; rozwi zywanie problemów edukacji przedzawodowej, dzia!ania edukacyjnego zgodnie z przyj tymi kategoriami ekonomicznymi i pedagogicznymi, prowadzenia procesów osi gania
kwalifikacji zawodowych w trybie formalnym i pozaformalnym, oceniania efektów
uczenia si , stosowania najnowszych technologii w procesach uczenia si ; kreowanie
przez ró ne instytucje ZMIAN w szkolnych systemach edukacji; ukazanie rozwi za
Nauczycielskiego Zespo!u Post pu Pedagogicznego, Akademii Liderów Kariery, Akademii Dyrektora Szko!y, nauczycielskich zespo!ów zadaniowych, metodycznych i innowacyjnych, Forum Pracodawców i innych podstruktur organizacyjnych systemu edukacji; zaprezentowanie innowacyjnych postaw i wybitnych osi gni zawodowych pracowników uczelni, fundacji i in. instytucji; ukazanie liderów w edukacji, kreatorów
kompetencji spo!ecznych, wybitnych uczonych (ekonomistów, in ynierów, informatyków i in.) i nauczycieli nowatorów oraz organizacji innowacyjnych.
Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to suma wielomiesi cznej pracy nad implementowaniem do praktyki ró nych modeli edukacji i analizowaniem
dzia!alno ci innowacyjnej dyrektorów, nauczycieli i instytucji wspieraj cych rozwój
szkolnych systemów edukacji.
W ubieg!ych latach wy ej wymienione tytu!u i certyfikaty otrzymali wybitni naukowcy, twórcy pedagogiki pracy, przedsi biorcy, dyrektorzy szkó! innowacyjnych i nauczyciele – autorzy ró nych innowacji programowych, organizacyjnych i metodycznych.
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S!owa kluczowe: zaawansowana technologia, analiza pracy, kwalifikacje, kompetencje,
efekty kszta!cenia, program nauczania, technologia kszta!cenia zawodowego, kszta!cenie
modu!owe.
Key words: advanced technology, work analysis, qualifications, competences, learning
outcomes, curriculum, technology of vocational education, modular education.
Abstract
The thesis assuming that the technical changes in a knowledge-based economy generate
demand for highly skilled and flexible staff of specialists capable of continuous upgrading
of skills and lifelong learning, also designates new areas of research for work pedagogy. The
Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute (ITeE – PIB) in Radom
has been directly involved, over 25 years, in the development of innovative technological
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solutions for sustainable development of the economy, which is also a reference point for
determining the development of skills and competencies of research staff (outhors of innovative technologies) and employees of technologically advanced enterprise. The result of
the study are proposals for the development of modular education technology focused on
the preparation of specialists in advanced industrial technologies sector and improving the
competences of teaching staff. This paper presents selected issues that were the subject of
research and design and implementation work within the Strategic Programme SP “Innovative systems of technical support for sustainable technologies development of economy,”
task I.5.1. “Innovative programms and technologies supporting knowledge transformation
of continuing education and transfer of advanced technologies”.

1. Transfer innowacyjnych rozwi za technologicznych do ustawicznej
edukacji – rezultaty bada w Programie Strategicznym
Program Strategiczny „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównowa onego rozwoju kraju” realizowany jest w latach 2009–2014 przez Instytut
Technologii Eksploatacji – Pa stwowy Instytut Badawczy we wspó!pracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi i przedsi biorstwami w ramach, wspó!finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia!anie 1.1 – Wsparcie bada naukowych dla budowy gospodarki opartej
na wiedzy, Poddzia!anie 1.1.2 – Strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych).
Program ten stanowi kontynuacj realizowanego w latach 2002–2008 Programu
Wieloletniego PW-004 pt. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci w produkcji i eksploatacji”, równie koordynowanego przez ITeE – PIB, a zakres przewidzianych do realizacji zada badawczych dodatkowo pokrywa si z priorytetami wygenerowanymi przez Narodowy Program Foresight – „Polska 2020”.
Prace badawcze maj ce na celu podwy szanie kwalifikacji i kompetencji kadr
opracowuj cych i wykorzystuj cych zawansowane technologie prowadzone by!y
w grupie zada badawczych I.5. – Nowe technologie rozwoju kapita!u intelektualnego
innowacyjnej gospodarki obejmuj zadania (rys. 1):
• I.5.1. Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspieraj ce
transformacj wiedzy i transfer zaawansowanych technologii.
• I.5.2. System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki.
Ta grupa zda badawczych generowa!a rozwi zania powi zane bezpo rednio
z rezultatami zada technologicznych – komplementarno bada technologicznych
i edukacyjnych. Opracowywane w poszczególnych grupach problemowych produkty
(materia!y, technologie, urz dzenia, systemy i us!ugi – rys. 1) stanowi!y punkt odniesienia do analizy i transferu „wiedzy” zgromadzonej przy ich powstawaniu do ustawicznej edukacji zawodowej. Efektem finalnym transferu wiedzy z bada do edukacji
s opracowane programy nauczania i technologia kszta!cenia oparta na podej ciu
modu!owym, która umo liwia doskonalenie kwalifikacji i kompetencji specjalistów
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„sektora zawoskowanych technologii” rozwijanych w Programie Strategicznym. Zaprojektowane rozwi zania maj w szczególno ci na celu zapewni mobilno zawodow i edukacyjn tej grupy specjalistów, co zosta!o uzyskane przez opisywanie kwalifikacji j zykiem efektów kszta!cenia (wiedza, umiej tno ci, kompetencje), zgodnie
z zaleceniami Europejskich Ram Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia si przez ca!e ycie.1

Rys. 1. Model transferu innowacyjnych rozwi za technologicznych wykonywanych
w Programie Strategicznym do ustawicznej edukacji

Zadanie badawcze „Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji
wspieraj ce transformacj wiedzy i transfer zaawansowanych technologii” realizowane by!o na pi ciu etapach:
I. Opracowanie koncepcji rozwi za metodycznych na potrzeby transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii w ustawicznej edukacji.
II. Badanie potrzeb edukacyjnych w kontek cie rozwoju kapita!u intelektualnego
innowacyjnej gospodarki.
III. Opracowanie metodyki bilansowania kwalifikacji i kompetencji specjalistów
zaawansowanych technologii.
1

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich
ram kwalifikacji (EQF) dla uczenia si przez ca!e ycie.
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IV. Opracowanie modu!owej oferty programowej i technologii kszta!cenia dla kadr
innowacyjnej gospodarki.
V. Pilota owe wdro enie dokumentacji programowej i badanie skuteczno ci technologii kszta!cenia.
Uzyskane wyniki bada w ramach etapów I–III stanowi!y podstaw do opracowania i testowania nowych rozwi za metodycznych i programowych (etapy IV–V)
dedykowanych dla ustawicznej edukacji specjalistów sektora zawansowanych technologii. Rysunek 2 przedstawia pi ko cowych rezultatów (metodyki i modu!owy program wraz z obudow dydaktyczn ), które stanowi efekty realizacji poszczególnych
etapów badawczych zadania. S one jednoczenie „narz dziami” wspieraj cymi transfer (przep!yw) wiedzy zgromadzonej w innowacyjnych rozwi zaniach technologicznych do ustawicznej edukacji w formie modu!owej oferty programowej umo liwiaj cej podnoszenie kwalifikacji i kompetencji „twórców” i „odbiorców” zawansowanych
technologii.

Rys. 2. Rezultaty realizacji zadania I.5.1. „Innowacyjne programy i technologie
ustawicznej edukacji wspieraj ce transformacj wiedzy i transfer zawansowanych technologii”

Z bada prowadzonych w Programie Strategicznym oraz z prognoz CEDEFOP2
wynika, e najbli sza lata to okres wzmo onego nacisku na rozwój kapita!u intelektualnego, zdolnego do generowania nowych technik i technologii. Znacz co wzro nie
w Polsce i innych krajach UE popyt na specjalistów, absolwentów nauk cis!ych
2

Future skill needs in Europe Medium – term forecast. Synthesis Report, CEDEFOP, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2008.
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i in ynieryjnych. Do roku 2015 nast pi wzrost zapotrzebowania na osoby z wy szym
wykszta!ceniem oraz o rednich kwalifikacjach (rys. 3).

Rys. 3. Struktura zatrudnienia w zale no ci od poziomu wykszta!cenia.
Dane archiwalne i prognozy dla UE-25
ród!o: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki na podstawie bada CEDEFOP.

Z identyfikacji kszta!cenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego specjalistów zaawansowanych technologii przemys!owych prowadzonego w zadaniu wynika,
e kszta!cenie kadr na poziomie wy szym, rednim i zasadniczym na potrzeby generowania i wykorzystania zaawansowanych technologii dla zrównowa onego rozwoju
kraju wymaga interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk technicznych, w szczególno ci takich dyscyplin, jak: automatyka i robotyka, technologia budowy i eksploatacji maszyn, metrologia, ekologia, in ynieria ochrony rodowiska,
informatyka, technologie materia!owe, a tak e z zakresu nauk humanistycznych, medycznych i ochrony pracy. W ramach prowadzonych bada diagnostycznych wyodr bniono 12 zawodów powi zanych z innowacyjnymi rozwi zaniami technologicznymi Programu Strategicznego:
− Specjalista ochrony rodowiska (213303),
− Inspektor ochrony rodowiska (325504),
− In ynier in ynierii chemicznej (214501),
− In ynier in ynierii materia!owej (214606),
− In ynier mechanik – mechanika precyzyjna (214405),
− In ynier mechatronik (215202),
− In ynier mechanik – maszyny i urz dzenia przemys!owe (214404),
− In ynier automatyki i robotyki (214903),
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−
−
−
−

In ynier elektronik (215201),
In ynier elektryk – automatyk (215104),
Specjalista zastosowa informatyki (215902),
In ynier produktu (nowy zawód).

Tabela 1. Fragment opisu wymaga kwalifikacyjnych i kompetencyjnych dla zawodu
In ynier mechatronik (poziom 6 PRK/KRK).
WIEDZA
UMIEJ TNO CI
− Elastyczne systemy nadzoru i kontroli
− Wykorzystanie technologii informatyczz wykorzystaniem zaawansowanych technych w projektowaniu uk!adów i systenologii informatycznych.
mów mechatronicznych
− Rekonfigurowalne struktury przystoso− Sporz dzanie baz wiedzy o technologiach
wane do adaptacji w nowych warunkach
i systemach mechatronicznych
pracy.
− Wykorzystanie baz danych
− Metody monitorowania procesów techno- − Realizacja procesów technologicznych
logicznych.
− Projektowanie elastycznych systemów
− Intensyfikacja wydajno ci urz dze
nadzoru i kontroli z wykorzystaniem zai procesów technologicznych.
awansowanych technologii informatycz− Systemy automatyzacji procesów technonych
logicznych
itd.
itd.
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPO"ECZNE
− Otwarto na zmiany
− Kreatywno , operatywno i skuteczno
− Gotowo ustawicznego uczenia si i dzielenia si wiedz
− Odpowiedzialno proekologiczna
− Uzdolnienia naukowe, informatyczne, techniczne i organizacyjne
− Zdolno komunikowania si w zespo!ach i projektach
− Zdolno analizowania i systematyzowania z!o onych problemów
− My lenie interdyscyplinarne i systemowe w kontek cie zrównowa onego rozwoju
− Nastawienie na wdro enia i komercjalizacj wyników bada
itd.
ród!o: opracowanie w!asne na podstawie oceny ekspertów

Poszczególne zawody opisane zosta!y (z udzia!em ekspertów merytorycznych)
efektami kszta!cenia uwzgl dniaj cymi zadania zawodowe, które zdefiniowane zosta!y deskryptorami obejmuj cymi: wiedz , umiej tno ci oraz kompetencje personalne
i spo!eczne. W pracach projektowych uwzgl dniono rozwijany obecnie w Europie
system kwalifikacji, którego fundamentem s tzw. ramy odniesienia. Pierwszy poziom
ogólno ci tworzy Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), której deskryptory maj charakter generyczny, czyli posiadaj wysoki stopie ogólno ci po to, aby poszczególne
kraje Unii Europejskiej mog!y elastycznie formu!owa ramy krajowe. Polska Rama
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Kwalifikacji (PRK)3, poddawana obecnie dyskusji i ocenie, tworzy m.in. referencje
dla ram sektorowych. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla obszaru zaawansowanych
technologii przemys!owych zaprojektowana w projekcie nale y do trzeciego poziomu
ogólno ci opisu kwalifikacji. Stanowi ona punkt odniesienia do tworzenia ofert programowej w zakresie kszta!cenia specjalistów w dziedzinach wiedzy i techniki kluczowych dla post pu technologicznego w Polsce. W tabeli 1 przedstawiono przyk!ad –
fragment opisu wymaga kwalifikacyjnych dla zawodu in ynier mechatronik.
Wszystkie opisy wymaga kwalifikacyjnych zamieszczone zosta!y w bazie danych
pod adresem: www.diagnozowaniekompetencji.pl
Baza danych umo liwia monitorowanie aktualno ci wymaga kwalifikacyjnych dla
zawodów bran y – Zawansowane technologie przemys!owe poprzez cyklicznie prowadzone, z udzia!em ekspertów, sesje weryfikacyjne na odleg!o . Dzi ki temu jest mo liwa aktualizacja zada zawodowych, umiej tno ci i kompetencji w!a ciwych dla specjalistów (zawodów) zaawansowanych technologii przemys!owych.
System informatyczny jest narz dziem wspieraj cym zarz dzanie i rozwój zasobów ludzkich w przedsi biorstwie oraz transfer wyników bada do edukacji zawodowej. W szczególno ci umo liwia monitorowanie i prognozowanie wymaga dotycz cych kwalifikacji i kompetencji oraz diagnozowanie luk kompetencyjnych, które
umo liwiaj okre lanie potrzeb szkoleniowych dla tej grupy specjalistów. W szczególno ci system informatyczny:
− pozwala pracownikom (i kandydatom do pracy) funkcjonuj cym w obszarze zaawansowanych technologii przemys!owych oceni wzgl dn warto posiadanych kwalifikacji i kompetencji,
− poprawia mo liwo ci pracodawców w zakresie rozwoju zawodowego kadry poprzez ocen rzeczywistych kwalifikacji i kompetencji pracownika, w korelacji
z wymaganiami technologii przyrostowych i wy!aniaj cych si wyodr bnionych
w projekcie,
− umo liwia placówkom edukacyjnym i szkoleniowym opracowanie nowej i aktualizacje istniej cej oferty programowej z uwzgl dni!em oczekiwa w zakresie
kwalifikacji i kompetencji dla specjalistów zaawansowanych technologii przemys!owych.

2.

Od analizy pracy do modu!owej technologii kszta!cenia zawodowego

Przy zmieniaj cych si dynamicznie tre ciach pracy, pod wp!ywem wdra ania
innowacyjnych technologii wskazane jest, aby programy kszta!cenia i szkolenia zawodowego mia!y charakter otwarty, co daje mo liwo ich aktualizacji i dostosowywania do indywidualnych potrzeb zgodnie z koncepcj uczenia si przez ca!e ycie.
Takim za!o eniom odpowiadaj programy o zmodularyzowanym uk!adzie tre ci
kszta!cenia projektowane w Programie Strategicznym, które tworzone s w oparu
3
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Patrz – „S!ownik kluczowych poj zwi zanych z krajowym systemem kwalifikacji” wydany przez
Instytut Bada Edukacyjnych we wrze niu 2011 r. w ramach projektu PO KL „Opracowanie za!o e
merytorycznych i instytucjonalnych wdra ania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia si przez ca!e ycie”.
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o analiz pracy oraz efekty kszta!cenia, spójne z ramami kwalifikacji. „Modu!y” wyodr bnianie w ofercie programowej stanowi pochodn zada zawodowych realizowanych przez pracownika na konkretnych stanowiskach pracy (rys. 4).

Rys. 4. Model analizy zawodu stosowany w projektowaniu modu!owych programów
kszta!cenia i szkolenia zawodowego

Przy czym zadanie zawodowe traktowane jest jak logicznie wyodr bniony wycinek pracy w ramach zawodu o wyra nie okre lonym pocz tku i ko cu. Jest to uk!ad
czynno ci zawodowych powi zany jednym celem dzia!ania, ko cz cym si okre lonym wytworem, us!ug lub podj ciem istotnej decyzji (w metodologii MES temu
poj ciu odpowiada jednostka modu!owa)4. Realizacja zadania wymaga od pracownika
oddzia!ywania na takie elementy jak: narz dzia, wyposa enie, inni ludzie, informacje,
dane, wydarzenia, warunki, rodowisko itp.
Z tej perspektywy „modu!owa technologia kszta!cenia zawodowego” nakierowana jest na:
• zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy potrzebnej do wykonywanie realnych
zada zawodowych w konkretnym rodowisku pracy,
• kszta!towanie umiej tno ci poprzez dzia!ania praktyczne, które warunkuj
wykonywanie ró norodnych operacji i czynno ci w rzeczywistych sytuacjach zawodowych,
4

K. Symela: Poradnik metodyczny dla autorów modu!owych programów szkolenia zawodowego. ITeE–
– PIB, Radom 2009.
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• osi ganie kompetencji postrzeganych jako zdolno do skutecznego wykonywania zda w zawodzie zgodnie z wymaganiami stanowisk pracy, wspierana odpowiednimi zakresami umiej tno ci, wiedzy oraz cech osobowo ciowych i postaw, jakie
powinien posiada pracownik.
W rozpatrywanym modelu (rys. 4) najbardziej szczegó!owy poziom analizy stanowi czynno ci zawodowe, które realizuje pracownik, aby wykona okre lone zadanie zawodowe. Czynno ci zawodowe s grupowane w odpowiednie kategorie umiej tno ci (intelektualnych i praktycznych), a te za stanowi punkt odniesienia do definiowania efektów kszta!cenia w modu!owym programie nauczania, który z regu!y
podzielony jest na modu!y i jednostki modu!owe.
Niew tpliwie program o strukturze modu!owej ma równie du y wp!yw na „technologi kszta!cenia”, która skoncentrowana jest g!ównie na aspektach metodycznych,
tj. metodach i technikach procesu nauczania i uczenia si , stanowi c jednocze nie
baz do rozwa a teoretycznych i zastosowa praktycznych5. Podej cie modu!owe
jest koncepcj umo liwiaj c zarówno dobór, organizacj , realizacj oraz ewaluacj
tre ci kszta!cenia zawodowego. Tre ci te s wyra one w formie oferty programowej,
która wspierana jest przez wykorzystanie odpowiednich strategii dydaktycznych
i sposobów uczenia si oraz metod nauczania wzbogacanych przez zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT (rys. 5).
Strategia nauczania jest elementem nieod! cznie towarzysz cym ka demu procesowi transferu wiedzy w ró nych dziedzinach. To od niej w du ej mierze zale y efektywno nauczania lub samokszta!cenia wyra aj ca si szybko ci i trwa!o ci zapami tywania przekazywanej wiedzy, kszta!towania umiej tno ci oraz praktycznego
ich wykorzystania przez ucz cego si . Powszechnie uznaje si , e strategia nauczania
stanowi pewien zespó! metod i rodków stosowanych w procesie dydaktycznym dla
zwi kszenia jego skuteczno ci.
Modu!owa technologia kszta!cenia zawodowo jest integralnie zwi zana z koncepcj nauczania wielostronnego Wincentego Okonia. Istot tej teorii jest ujawnienie
w procesie nauczania trzech komponentów:
• dzia!alno ci poznawczej, czyli nabywania wiedzy,
• dzia!alno ci praktycznej, czyli nabywania umiej tno ci,
• sfery afektywnej, czyli emocjonalnego nastawienia ucz cego si do nauki.
Na bazie tej koncepcji wspó!cze nie mo na wyró ni siedem strategii dydaktycznych, w których wyst puje okre lony sposób uczenia si oraz preferowane metody
nauczania. Najm!odsza z nich – strategia modu!owego kszta!cenia zawodowego –
dostosowuje (zbli a) rodowisko dydaktyczne do rodowiska pracy z wykorzystaniem
aktywuj cych i praktycznych metod nauczania. Nale y podkre li , e strategia ta jest
komplementarna z innymi strategiami, a jej cech charakterystyczna jest to, e nauczanie i uczenia si nast puje poprzez kszta!towanie kompetencji wymaganych do
realizacji zada zawodowych.

5

J. Morbitzer (red.): Wspó!czesna technologia kszta!cenia. Wybrane zagadnienia. WN WSP, Kraków 1997.
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Rys. 5. Usytuowanie modu!owej strategii nauczania i uczenia si w kompleksie innych
strategii
ród!o: opracowanie w!asne na podstawie W. Okonia, 2004, s. 143 oraz M. Francuz, 2004, s. 81.

Podsumowanie
Wspó!cze nie ujawni!y si trzy wielkie czynniki przemian: rozwój spo!ecze stwa
informacyjnego, rozwój cywilizacji naukowej i technicznej oraz globalizacja gospodarki. Pochodn tych przemian jest rozwój zaawansowanych technologii przemys!owych, który generuje potrzeb przygotowania specjalistów o ukierunkowanej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiej tno ciach potrzebnych w wielu zawodach i dziedzinach gospodarki. W tym kontek cie problem przygotowania wysokiej klasy specjalistów w obszarze zaawansowanych technologii przemys!owych dla zrównowa onego
rozwoju kraju jest priorytetowym wyzwaniem dla systemów edukacji zawodowej
w wymiarze krajowym, europejskim i wiatowym6.
6

Badanie realizowane jest przez Instytut Technologii Eksploatacji – Pa stwowy Instytut Badawczy
w Radomiu, w ramach Programu Strategicznego nr POIG.01.01.02 -14-034/09 „Innowacyjne systemy
wspomagania technicznego zrównowa onego rozwoju gospodarki”, Zadanie I.5.I „Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspieraj ce transformacj wiedzy i transfer zaawansowanych
technologii”.
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Badania przeprowadzone w Programie Strategicznym wykaza!y, e istnieje potrzeba transferu wiedzy o zaawansowanych technologiach przemys!owych do sfery
edukacji zawodowej na wszystkich poziomach kszta!cenia z uwzgl dnieniem oferty
doskonalenia kompetencji dla kadry dydaktycznej oraz modernizacji oferty programowej, zw!aszcza na kierunkach studiów o profilach technicznych oraz w wybranych
zawodach na poziomie szko!y redniej.
Zaprezentowane rozwi zania nawi zuj do nowego paradygmatu w edukacji, który zak!ada, e do kwalifikacji mo na dochodzi poprzez ró ne – równoprawne formy
( cie ki) uczenia si oparte na edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, co
wynika z europejskiej Strategii uczenia si przez ca!e ycie. Wyodr bnianie, opisywanie oraz porównywanie kwalifikacji w wymiarze krajowym i europejskim, zgodnie
z nowym paradygmatem, wymaga zastosowania odpowiednich instrumentów regulacyjnych, czego przyk!adem s m.in. europejskie i krajowe ramy kwalifikacji, które
odzwierciedlaj skumulowane efekty kszta!cenia (uczenia si ), czyli wszystko to, co
absolwent, ucze , student, s!uchacz, pracownik wie, rozumie i potrafi wykona .
Niew tpliwie kszta!cenie modu!owe, które w wi kszo ci krajów Unii Europejskiej jest powszechn praktyk , b dzie równie i w Polsce stawa si sukcesywnie
dominuj cym sposobem nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych, których
oczekuje rynek pracy.
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S!owa kluczowe: pedagogika pracy, model kszta!cenia pedagogów, badania pedagogiczne.
Key words: work pedagogy, model of pedagogues` education, pedagogical research.
Abstract: The article presents the author's model, based on the idea of organization and
technology, of modular education of work pedagogues. There are presented educational
innovations of the Department of Work Pedagogy and Social Pedagogy of the Higher
Pedagogical School of Polish Teachers` Union in Warsaw and Work Pedagogy of Innovative Economy Centre of the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, focused on individualization of learning, students` participation in research. The all-Poland student conferences “Pedagogy of Work - studies with
the future” were characterized.

Wprowadzenie
Od 1999 roku w Wy szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie z sukcesem
realizowany jest przez prof. Henryka Bednarczyka autorski model kszta!cenia pedagogów pracy w nast puj cych specjalno ciach: pedagogika pracy z zarz dzaniem
i marketingiem, pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, pedagogika pracy
z ochron pracy, pedagogika pracy z zarz dzaniem projektami europejskimi, pedagogika pracy z przedsi biorczo ci .
Sta!a ewaluacja modelu, procesu kszta!cenia, badania losów absolwentów pozwoli!y modyfikowa program kszta!cenia, a wspólnie z ca!ym rodowiskiem naukowym
stworzy podr czniki, skrypty, bazy danych, laboratoria, utworzy sieci wspó!pracy
w kraju i za granic . Sieci wspó!pracy powsta!y g!ównie w oparciu o potencja! naukowy Katedry Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Spo!ecznej WSP ZNP, O rodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – Pa stwowego Instytutu Badawczego w Radomiu i Zespo!u Pedagogiki Pracy Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN. Zamieszczone informacje o pedagogice pracy i Katedrze
w WSP ZNP mog pomóc w uto samianiu si ze studiowanymi specjalno ciami,
wzmocni motywacj studiowania.
Zach camy zatem wszystkich ch tnych do rzetelnego studiowania specjalno ci
pedagogika pracy.
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Proponujemy studentom samokszta!cenie, korzystanie z otwartych, elektronicznych, internetowych zasobów edukacji w wiecie. Proponujemy odwiedza wortal
www.pedagogikapracy.pl, a w nim bibliografi ustawicznej edukacji zawodowej. Zach camy do samodzielnego studiowania, konsultacji on-line.
Zach camy studentów do pracy w Studenckim Kole Naukowym Pedagogiki Pracy, korzystania i studiowania równie w Akademickim Biurze Karier WSP ZNP,
a g!ównie rozwi zywania problemów i uczenia si w jego Laboratorium Pedagogiki
Pracy oraz uczestnictwa w studenckich konferencjach naukowych oraz w krajowych
i mi dzynarodowych konferencjach naukowych.
Zagadnienia zwi zane ze rodowiskiem pracy i edukacji ustawicznej powinny
stanowi podstaw refleksji naukowej skupiaj cej si wokó! pyta – problemów badawczych:
− Jak poprawi jako kszta!cenia?
− Jak po! czy potrzeby rynku pracy z kszta!ceniem?
− Jak wdro y nowoczesne standardy i innowacyjne programy kszta!cenia?
− Jak wykorzysta technologie informatyczne w edukacji?
Realna staje si zmiana modelu kszta!cenia zawodowego i budowania szko!y
przysz!o ci, otwartej, zdolnej do indywidualizacji kszta!cenia, integracji kszta!cenia
teoretycznego i praktycznego, rozwoju innowacyjno ci i kreatywno ci.

Kszta!cenie pedagogów pracy
Prezentujemy zamierzenia autorskiego programu kszta!cenia na specjalno ci pedagogika pracy, która jest traktowana jako swoiste laboratorium dydaktyczne i miejsce wdra ania wyników bada nad ustawiczn edukacj zawodow , prowadzonych od
1986 roku w Instytucie Technologii Eksploatacji – Pa stwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Podstaw rozwa a jest idea i organizacja oraz technologia kszta!cenia studiowania na specjalno ci pedagogika pracy. Celowe wydaje si ukazanie
obszarów i mo liwo ci zatrudnienia, a nawet rozwoju naukowego absolwentów pedagogiki pracy.
Absolwenci pedagogiki pracy mog by zatrudniani jako pedagodzy w szko!ach
zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, doradcy zawodowi, kierownicy,
pracownicy dzia!ów personalnych, a tak e organizatorzy i kierownicy jednostek
o wiatowych, specjali ci gospodarki zasobami ludzkimi. A wi c miejsce ich pracy
mo e znajdowa si w szko!ach zawodowych, urz dach pracy i administracji pa stwowej i samorz dowej, poradniach zawodowych, równoprawnie jednak, i to jest
trend przysz!o ci, równie we wszystkich przedsi biorstwach i instytucjach rozwijaj cych swój kapita! intelektualny.
Absolwenci specjalno ci pedagogika pracy mog wi c pracowa w zale no ci od
uko czonej specjalizacji w nast puj cych zawodach wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalno ci (MGiP, GUS): specjalista do spraw osobowych i rozwoju zawodowego,
analityk pracy, doradca pracy, doradca zawodowy, mediator, specjalista ds. rekrutacji
pracowników, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, specjalista do spraw
organizacji i rozwoju produkcji i us!ug, specjalista organizacji kultury, specjalista do
66

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2012

spraw marketingu i handlu, specjalista analizy rynku, specjalista ds. kontaktów z pras
i kszta!towania opinii publicznej, specjalista metod nauczania, nauczyciel doradca
metodyczny, nauczyciel instruktor, pozostali specjali ci szkolnictwa i wychowania,
nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, wyk!adowca na kursach, nauczyciel praktycznej nauki zawodu i instruktor, instruktor praktycznej nauki zawodu, nauczyciel
przedmiotu przedsi biorczo , specjalista edukacyjnych projektów mi dzynarodowych, specjalista bezpiecze stwa i higieny pracy.
Sylwetki absolwentów pedagogiki pracy – licencjat. Absolwent tej specjalno ci
znajduje zatrudnienie jako doradca zawodowy, pracownik dzia!ów personalnych, nauczyciel szkolenia, a tak e jako organizator i kierownik jednostek o wiatowych. Studia na specjalno ci pedagogika pracy pozwalaj :
− opanowa wiedz dotycz c zagadnie ogólnych: psychologii rozwojowej, psychologii ogólnej, pedagogiki ogólnej, historii wychowania, metodologii bada
naukowych, dydaktyki ogólnej, psychologii spo!ecznej, andragogiki;
− uzyska i pog! bi wiedz w zakresie: edukacji kulturowej, socjologii pracy,
polityki spo!ecznej, pedagogiki pracy, psychologii pracy, pedagogiki spo!ecznej,
prawa pracy, podstaw wiedzy o gospodarce, materia!oznawstwa ogólnego, technologii kszta!cenia zawodowego, zawodoznawstwa, podstaw ekonomiki, orientacji i poradnictwa zawodowego, organizacji i zarz dzania, techniki i nowych technologii, edukacji informatycznej oraz marketingu;
− pog! bi wiedz i umiej tno ci w zakresie wybranej specjalizacji: pedagogika
pracy z doradztwem zawodowym, pedagogika pracy z ochron pracy, pedagogika
pracy z praktyczn nauk zawodu, pedagogika pracy z zarz dzaniem i marketingiem;
− uzyska umiej tno ci w zakresie analizy i oceny jako ci pracy, podstaw organizacji pracy, zarz dzania zasobami ludzkimi, projektowania programów szkolenia
i doskonalenia zawodowego pracowników, przygotowania materia!ów metodycznych niezb dnych do nauczania zawodu, poradnictwa zawodowego i personalnego, ochrony pracy, praktycznej nauki zawodu, nauczania przedmiotów przedsi biorczo i podobnych.
W ostatnich latach przedmiot pedagogika pracy krótko by! przedmiotem obowi zkowym – zgodnie ze standardem nauczania na kierunku pedagogika we wszystkich
specjalno ciach. Aktualnie nie ma takiego przedmiotu w wymaganiach standardu nauczania. Tre ci pedagogiki pracy s najcz ciej obecne w przedmiocie andragogika
i przedmiotach specjalno ciowych. Buduj c now koncepcj kszta!cenia – po analizie
wymienionych wy ej aspektów – zaproponowano nowy program i model dydaktyczny
kszta!cenia pedagogów pracy, uwzgl dniaj cy nast puj ce, nowe dla kierunku pedagogicznego, zakresy problemów: rodowisko pracy (narz dzia, rodki, przedmioty, materia!y i procesy pracy), gospodarka i ekonomika, organizacja i zarz dzanie, integracja
europejska, komunikacja interpersonalna, informatyka, rynek pracy, prawo pracy.
Za nieodzowne uznano modyfikacje tre ci kszta!cenia w przedmiotach: pedagogika pracy, socjologia pracy, zawodoznawstwo, technologie kszta!cenia zawodowego.
Takie za!o enia i programy nauczania z trudem torowa!y sobie drog w Komisji Programów Nauczania i Senacie. W drugim semestrze 1999 roku przyj to je i rozpocz !a
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si rekrutacja na studia licencjackie Powo!ano now jednostk organizacyjn – Zak!ad
Pedagogiki Pracy. W 2002 roku przekszta!cono Zak!ad w Katedr Pedagogiki Pracy,
a w 2010 roku w Katedr Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Spo!ecznej. Ofert skierowano do absolwentów rednich szkó! zawodowych lub liceów ogólnokszta!c cych
z do wiadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami pedagogicznymi.
Poni ej przedstawione zosta!o w zarysie kszta!cenie w specjalno ciach: pedagogika pracy z zarz dzaniem i marketingiem; pedagogika pracy z doradztwem zawodowym; pedagogika pracy z ochron pracy, pedagogika pracy z zarz dzaniem edukacyjnymi projektami europejskimi, pedagogika pracy z przedsi biorczo ci .
Uwzgl dniaj c zmiany w tre ciach i rodowisku pracy, a tak e wymagania przysz!ych stanowisk pracy, w tradycyjnych planach nauczania tej specjalno ci zdecydowanie zwi kszono zakres przedmiotów i tre ci kszta!cenia w dziedzinie wiedzy o gospodarce i nowych technologiach. Programy nauczania ewaluowa!y wielokrotnie.
Buduj c now koncepcj kszta!cenia, zaproponowany zosta! nowy program
i model dydaktyczny kszta!cenia pedagogów pracy, uwzgl dniaj cy nast puj ce nowe
dla kierunku pedagogicznego zakresy problemów: rodowisko pracy (narz dzia, rodki, przedmioty i procesy pracy); gospodarka i ekonomika; organizacja i zarz dzanie;
integracja europejska; informatyka.
Nieodzowne jest podjecie nowych problemów i tre ci kszta!cenia w przedmiotach: pedagogika pracy; socjologia pracy; zawodoznawstwo; technologie kszta!cenia
zawodowego.
Uwzgl dniaj c zmiany w tre ciach i rodowisku pracy, a tak e wymagania przysz!ych stanowisk pracy w tradycyjnych planach nauczania tej specjalno ci zdecydowanie zwi kszono zakres przedmiotów i tre ci kszta!cenia w dziedzinie wiedzy o gospodarce i nowych technologiach.
W planie studiów znajdowa!y si :
a) w bloku ogólnym: psychologia rozwojowa, psychologia ogólna – wyk!ad monograficzny, pedagogika ogólna, historia wychowania, metodologia bada naukowych
– proseminarium metodologiczne, dydaktyka ogólna, psychologia spo!eczna, etyka;
b) w bloku specjalizacyjnym: edukacja kulturowa, socjologia pracy, polityka spo!eczna, pedagogika pracy, pedagogika spo!eczna, prawo pracy, podstawy wiedzy
o gospodarce, materia!oznawstwo ogólne, technika i nowe technologie, zawodoznawstwo, podstawy ekonomiki, orientacja i poradnictwo zawodowe, organizacja i zarz dzanie, technologia kszta!cenia zawodowego.
c) w bloku fakultatywnym: andragogika, psychologia pracy, komunikacja interpersonalna, marketing, prawo administracyjne, ergonomia, ochrona pracy, j zyk obcy,
edukacja informatyczna.
Specjalizacje szczegó!owe kszta!towane s w modu!ach specjalistycznych i fakultatywnych, podczas realizacji ukierunkowanych projektów w przedmiotach bazowych,
wreszcie na seminarium dyplomowym i magisterskim z przygotowywaniem pracy
dyplomowej. Zak!adana indywidualizacja studiowania uwzgl dnia praktyki zawodowe i wykorzystanie do wiadcze w!asnej pracy zawodowej jako inspiracj do bada
w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przewidziano ukierunkowanie i specjalizacj poprzez popraw zwi zków przedmiotów ogólnych, podstawowych i kie68
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runkowych z przedmiotami specjalizacyjnymi, indywidualizacj i rozwi zywanie
konkretnych, kompleksowych problemów na wiczeniach, zwi kszanie zada i wymaga wobec praktyk, samodzielno w pracy, specjalizacj zawodow z naukow
prób opisania i badania problemów w trakcie seminarium dyplomowego i przygotowania pracy dyplomowej.
Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej integruj i finalizuj proces
kszta!cenia. Proponuje si studentom realizacj miniprojektu badawczego z pe!nym
wykorzystaniem warsztatu naukowego. Badania powinny by zwi zane, a najlepiej
realizowane w ramach projektów mi dzynarodowych, w których uczestnicz pracownicy katedry. Dobrze, je li praca jest zwi zana z aktualnym lub przysz!ym miejscem
pracy i mo e wspomóc aspiracje, rozwój zawodowy dyplomanta. Ewaluacja procesu
kszta!cenia – w naszym przypadku – to analiza dokumentów kszta!cenia, badania opinii i ocen studentów. W ka dym semestrze badania ewaluacyjne prowadzone s przez
dziekanat: opinie studentów o realizacji jako ci kszta!cenia w poszczególnych przedmiotach. Co 3 lata katedra prowadzi badania ankietowe studentów pedagogiki pracy
w zakresie: charakterystyki studiuj cych, miejsca i rodzaju wykonywanej pracy,
czynników wyboru specjalno ci, aktywno ci spo!ecznej, zwi zku studiów z wykonywan prac , nadziejami i oczekiwaniami, identyfikacji ze specjalno ci , intensywnoci, form i warunków uczenia si oraz propozycji zmian w organizacji studiów.
Studenckie Ko!o Naukowe Pedagogiki Pracy dzia!aj ce przy Wy szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie, maj c na uwadze aktualny stan wiedzy w wybranej
dziedzinie naukowej, a tak e rozwijanie zainteresowa naukowych w dziedzinie nauk
pedagogicznych, w szczególno ci w dziedzinie pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego organizowa!o na przestrzeni ubieg!ych lat liczne konferencje i seminaria naukowe przy wspó!pracy pracowników Katedry Pedagogiki Pracy.
Akademickie Biuro Karier WSP ZNP funkcjonuj ce przy katedrze, oprócz
swoich podstawowych zada , pe!ni funkcj Laboratorium Pedagogiki Pracy, w którym studenci odbywaj praktyki, doskonal swoje umiej tno ci zawodowe, korzystaj
z jego zasobów w wykonywaniu wicze i przygotowania pracy dyplomowej. Zamieszczone na stronach Laboratorium (http://www.wsp.edu.pl) szczegó!owe plany
przedmiotów, zadane wiczenia, materia!y dydaktyczne dzi ki elektronicznej formie
zwi kszaj otwarte zasoby edukacji, umo liwiaj c !atwe ich pobranie, a tak e modyfikacj w procesie uczenia si i nauczania.
W trakcie studiów na specjalno ci pedagogika pracy studenci maj mo liwo
uczestnictwa w kierowanych przez pracowników naukowych katedry badaniach naukowych i projektach mi dzynarodowych. Badania naukowe s wa nym elementem
w dzia!alno ci Katedry Pedagogiki Pracy WSP ZNP. Wspólnie z Instytutem Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu realizowane by!y projekty badawcze i innowacje
pedagogiczne.
Rozwijaj c w!asny potencja! naukowy, wspólnie z Zespo!em Pedagogiki Pracy
KNP PAN, katedra próbuje organizowa krajow sie wspó!pracy o rodków rodowiska naukowego pedagogiki pracy. Temu celowi by!o po wi cone otwarte zebranie,
w którym uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich o rodków (grudzie 2003)
i podobne spotkania w Instytucie Bada Edukacyjnych (grudzie 2004, czerwiec
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2009) oraz w Instytucie Technologii Eksploatacji (2007). Istotnym elementem bada ,
konferencji naukowych, wydawnictw by!a potrzeba uzupe!nienia podr czników, materia!ów metodycznych niezb dnych w procesie kszta!cenia pedagogów pracy. Na pocz tku studenci dysponowali jednym podstawowym podr cznikiem prof. dr. hab.
Zygmunta Wiatrowskiego Podstawy pedagogiki pracy, potem wydano w ITeE Zawodoznawstwo prof. Tadeusza Nowackiego i ju w trakcie Kszta!cenie zawodowe. Dylematy teorii praktyki prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego oraz serie monografii
o doborze tre ci kszta!cenia i standaryzacji prof. dr hab. Barbary Baraniak i ostatnio
naukowy podr cznik S. Kwiatkowski, B. Baraniak, A. Bogaj Pedagogika Pracy PWN
Warszawa 2008.
Specyfika nowego autorskiego modu!u kszta!cenia pedagogów pracy polega na
innowacyjnym doborze interdyscyplinarnych tre ci kszta!cenia (modu!ów), w zwi zku
z realnym kszta!ceniem zawodowym i rynkiem pracy, mi dzynarodowymi badaniami.
Rozwijane s nowe technologie kszta!cenia, w tym e-learning. Studenci aktywnie
uczestnicz w konferencjach naukowych, w tym rozwijaj zasoby edukacyjne w Akademickim Biurze Karier. Dokonano istotnego post pu w kszta!ceniu pedagogów pracy. Katedra pedagogiki pracy i pedagogiki spo!ecznej WSP ZNP ugruntowa!a swoj
pozycj w ród innych o rodków kszta!cenia – wy szych niepublicznych szkó! pedagogicznych i znanych uniwersytetów pa stwowych.

Studenckie konferencje naukowe pedagogiki pracy w WSP ZNP
Cykl spotka naukowych rozpocz !o seminarium naukowe w 2004 r. Pedagogika
pracy – doradztwo zawodowe. Dobre praktyki programu Pierwsza Praca. Na konferencji przedstawiono wspó!czesne problemy wyboru zawodu i poradnictwa zawodowego, wymagania w zakresie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego w kontek cie obowi zuj cych uregulowa prawnych i praktyki. Zosta!a zaprezentowana
ksi ka Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe pod red. H. Bednarczyka, J. Figurskiego i M. urka, ITeE, Radom, 2004.
Ogólnopolska prezentacja dorobku naukowego i materia!ów z bada prowadzonych przez studentów polskich uczelni pedagogicznych mia!a miejsce na ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej Pedagogiki Pracy i Edukacji Techniczno-Informatycznej Pedagogika pracy wobec idei uczenia si przez ca!e ycie, zorganizowanej w maju 2006 roku przez Katedr Pedagogiki Pracy w Wy szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Przedsi wzi cie to mia!o na celu dokonanie analizy
stanu i perspektyw rozwoju pedagogiki pracy oraz podj cie próby oceny wp!ywu nowych rozwi za ukierunkowanych na aktywizacj zawodow , rozwój aspiracji i kariery zawodowej m!odzie y, zmniejszenie bezrobocia i popraw funkcjonowania absolwentów uczelni na rynku pracy. Wiod cymi obszarami poruszanych zagadnie na konferencji by!y:
− wp!yw nowych systemów informowania i doradztwa zawodowego w szko!ach
wy szych na aktywno studentów i absolwentów na rynku pracy,
− teoretyczno-empiryczne badania wp!ywu nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy.
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W konferencji uczestniczyli reprezentanci kilku czelni: Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Rzeszowski, Wy sza Szko!a Pedagogiczna
ZNP w Warszawie, Wy sza Szko!a Humanistyczno-Ekonomiczna we W!oc!awku,
Politechnika Radomska, Wydzia! Nauczycielski, Pa stwowe Studium Stenotypii i J zyków Obcych, Studium Edukacji Menad erskiej i Technicznej w Warszawie.
W seminarium uczestniczy!o ok. 60 studentów specjalno ci pedagogika pracy (studia
licencjackie i magisterskie). Po konferencji odby!o si seminarium Akademickich Biur
Karier, na którym przedstawiono przyk!ady dobrych praktyk, dzielono si wnioskami
i uwagami z dzia!a tych placówek. Uczestniczy!o 22 studentów Pedagogiki Pracy
specjalno ci marketing i zarz dzanie.
Materia!y z konferencji zosta!y opublikowane w czasopi mie Pedagogika Pracy
2006 nr 48.
Konferencja naukowa Pedagogika pracy – studia przysz!o ci odby!a si w czerwcu
2009 roku równie w Wy szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie przy wspó!udziale Zespo!u Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Instytutu Naukowo-Badawczego Rozwoju Kszta!cenia Zawodowego w Moskwie i O rodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Powsta!a publikacja z tego spotkania Pedagogika pracy – studia z przysz!o ci .
pod red. Z. Kramek, T. Jaszczyk, E. Kozie! ITeE – PIB, Radom 2010.
W czasopi mie Ruch Pedagogiczny nr 5–6 zamieszczony zosta! rozdzia! o konferencji „Innowacje kszta!cenia pedagogów pracy na kanwie ogólnopolskiego konkursu
i studenckich konferencji”, s. 85–98.
Zaproszeni go cie mogli uczestniczy w sesji plenarnej, na której obecni byli
cz!onkowie Zespo!u Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (prof. S.M. Kwiatkowski), przedstawiciele rosyjskich Instytutów Bada
Pedagogicznych (prof. I.P. Smirnow, prof. A.T. G!azunow, prof. N.M. Aleksandrowa),
przedstawiciel Ambasady Federacji Rosyjskiej S. Skaczko, pracownicy naukowi
uczelni pedagogicznych w Polsce, przedstawiciele akademickich biur karier, studenci
i absolwenci uczelni pedagogicznych o specjalno ci „Pedagogika pracy” oraz „Edukacja
techniczno-informatyczna”.
Podczas spotkania uczestnicy podj li problematyk ró nych aspektów kszta!cenia
na kierunku pedagogika. Przedmiotem refleksji by!a analiza stanu i perspektywy rozwoju edukacji zawodowej. Spotkanie zosta!o wzbogacone prezentacj monografii I.P.
Smirnowa, A.T. G!azunowa „Kszta!cenie zawodowe w Rosji. Teoria i praktyka”, podejmuj cej problemy ustawicznej edukacji zawodowej. Zawiera ona odniesienia do
historii, idei i filozofii, struktury i tre ci kszta!cenia zawodowego, a tak e organizacji,
zarz dzania i jako ci edukacji w Rosji. Drug cz
konferencji stanowi!a prezentacja
osi gni kó! naukowych i studentów studiów o specjalno ci pedagogika pracy, edukacja techniczno-informatyczna oraz do wiadcze akademickich biur karier.
Przedstawione na konferencji komunikaty z prac dyplomowych stanowi!y dorobek naukowy studentów i absolwentów uczelni pedagogicznych i ich opiekunów naukowych. Zaproponowana przez organizatorów problematyka konferencji naukowej
spotka!a si z szerokim zainteresowaniem przedstawicieli pedagogiki pracy ze rodowisk akademickich z kraju: Akademia wi tokrzyska, Akademia Bydgoska, AkadeEDUKACJA ustawiczna DOROS"YCH 3/2012
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mia im. J. D!ugosza w Cz stochowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
Akademia Podlaska w Siedlcach, Akademia wi tokrzyska im. J. Kochanowskiego
w Kielcach, Dolno l ska Szko!a Wy sza Edukacji TWP we Wroc!awiu, Instytut Bada Edukacyjnych w Warszawie, Kujawsko-Pomorska Szko!a Wy sza w Bydgoszczy,
Politechnika Koszali ska, Politechnika Krakowska, Politechnika Radomska, Szko!a
Wy sza im. Paw!a W!odkowica w P!ocku, wi tokrzyska Szko!a Wy sza w Kielcach,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet Szczeci ski, Uniwersytet Bia!ostocki, Uniwersytet Wroc!awski, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardyna!a S. Wyszy skiego w Warszawie,
Uniwersytet "ódzki, Uniwersytet M. Curie-Sk!odowskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Kielcach, Uniwersytet l ski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Palacky w O!omu cu, Wy sza Szko!a Humanistyczno-Ekonomiczna we W!oc!awku, Wy sza Szko!a Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pu!tusku, Wy sza Szko!a Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wydzia! Nauk Spo!eczno-Pedagogicznych w Katowicach, Wy sza Szko!a Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wy sza
Szko!a Spo!eczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wy sza Szko!a Suwalsko-Mazurska
w Suwa!kach, Wy sza Szko!a Umiej tno ci Pedagogicznych i Zarz dzania w Rykach,
Wy sza Szko!a Zarz dzania i Administracji w Opolu.
Przedstawiciele rodowiska naukowego i akademickiego w Polsce zostali zaproszeni do udzia!u w internetowej wideokonferencji naukowej „Pedagogika pracy –
studia przysz!o ci w cyberprzestrzeni” 16 czerwca 2011 r. oraz w konkursie prac dyplomowych w zakresie problemowym: pedagogika pracy, edukacja doros!ych i edukacja techniczno-informatyczna. Zg!oszenia z rekomendacjami promotorów, kierowników katedr i zak!adów badawczych by!y kierowane do organizatorów konkursu: Katedry Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Spo!ecznej Wy szej Szko!y Pedagogicznej ZNP
w Warszawie, O rodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu we wspó!pracy z Przewodnicz cymi Zespo!ów
Pedagogiki Pracy, Edukacji Doros!ych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
Uczestnicy spotkania w sieci mogli przedstawi problemy pedagogiki pracy w kontek cie rozwa a naukowych, dla których praca, kszta!cenie zawodowe, kwalifikacje s
g!ównym przedmiotem zainteresowania. Idea edukacyjnej strategii rozwoju cz!owieka,
instytucji, spo!ecze stwa wyp!ywa z hase!, tendencji, strategii i praktyki uczenia si
w ci gu ca!ego ycia zarówno w systemach szkolnych, jak i pozaszkolnych coraz cz ciej poprzez e-learning i w procesie pracy b d samokszta!cenia. Zmiany tre ci, organizacji pracy, zada zawodowych w stron intelektualnej pracy, a tak e rozwój rodków dydaktycznych i stosowanie technologii informatycznych zmieniaj koncepcje,
formy, organizacj i technologie kszta!cenia, ca!y system edukacji. Walidacja, uznawalno kwalifikacji uzyskanych najcz ciej drog edukacji pozaformalnej coraz cz ciej w procesie pracy, utworzenie europejskich i krajowych ram kwalifikacji staj si
czynnikami wp!ywaj cymi na mobilno pracowników, a w konsekwencji warunkuj cych rozwój gospodarczy.
Zagadnienia zwi zane ze rodowiskiem pracy i edukacj ustawiczn stanowi!y
podstaw refleksji naukowej skupiaj cej si wokó! pyta – problemów badawczych:
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Jak poprawi jako kszta!cenia?
Jak po! czy potrzeby rynku pracy z kszta!ceniem?
Jak wdro y nowoczesne standardy i innowacyjne programy kszta!cenia?
Jak wykorzysta technologie informatyczne w edukacji?
Przedstawione na wideokonferencji komunikaty z prac badawczych (prezentuj cych wyniki bada empirycznych) prezentowa!y zagadnienia zwi zane ze rodowiskiem
pracy i edukacj ustawiczn , które by!y obszarem rozwa a naukowych m!odych naukowców oraz okazj do wymiany pogl dów i upowszechniania dorobku naukowego
ró nych rodowisk akademickich w Polsce, dowodz c jednocze nie stanu i perspektyw
rozwoju edukacji zawodowej oraz osi gni pedagogiki pracy w kontek cie rozwoju
spo!ecze stwa opartego na wiedzy i uczenia si przez ca!e ycie.
Przebieg wideokonferencji oraz przegl d prac konkursowych zosta!y opublikowane
w rozdziale „Pedagogika pracy – studia przysz!o ci w cyberprzestrzeni” Edukacji Ustawicznej Doros!ych Polish Journal of Continuing Education 2011 nr 3, s. 99–108.

−
−
−
−

Podsumowanie
Dorobek naukowy rodowisk akademickich w obszarze pedagogiki pracy powinien
mie sposobno uzewn trzniania nowych idei i do wiadcze wynikaj cych z istoty
oddzia!ywania cz!owieka na rodowisko pracy i vice versa. Przedsi wzi ciem podejmuj cym dzia!ania w tym zakresie jest inicjatywa naukowych spotka i dyskursów przedstawicieli pedagogiki pracy zarówno profesorów z bogatym dorobkiem naukowym, jak
i rozpoczynaj cych karier zawodow w dziedzinie nauk pedagogicznych.
Studenckie konferencje gromadz ce wybitnych przedstawicieli nauk pedagogicznych i m!odych pedagogów pracy s doskona! okazj do wymiany pogl dów
i upowszechniania dorobku naukowego ró nych rodowisk akademickich w Polsce,
sprzyjaj c wymianie pogl dów i do wiadcze badawczych m!odych adeptów – przysz!ych mistrzów nauk humanistycznych oraz konsolidacji rodowisk naukowych
w obszarze pedagogiki pracy. Przedstawione na konferencji komunikaty z prac badawczych (licencjackich, magisterskich i doktorskich) dowodzi!y stanu i perspektywy
rozwoju edukacji zawodowej oraz osi gni pedagogiki pracy w kontek cie rozwoju
spo!ecze stwa opartego na wiedzy i uczenia si przez ca!e ycie. Mo na s dzi , e
osi gni te rezultaty poznawcze b d wa nym wsparciem dla rozwoju kompetencji
pracowników i przyczyni si do wzrostu ich konkurencyjno ci na rynku pracy.
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Key words: creativity, information technologies, innovations, education, management, innovation laboratory.
Abstract
The article presents the idea of functioning of Innovative Laboratories (i-Labs) based on the
experience of Work Pedagogy of Innovative Economy Centre of The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom. There are presented selected
examples of the use of i-Lab and research aimed at determining usefulness of such solutions in the management, research and education. Perspectives for the development and
new areas of the use of i-Lab were presented. There was also presented an information tool
VirtualBrainstorm (VBS) which can be used independently of the Innovation Laboratory.
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Wprowadzenie
Wyniki bada prowadzonych przez Ameryka skie Partnerstwo na rzecz Umiej tno ci XXI Wieku i Narodow Rad ds. Studiów Spo!ecznych1, dokumenty europejskie oraz wyniki bada realizowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu (Projekt strategiczny Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównowa onego rozwoju gospodarki, Zadanie I.5.2.: System Rozwoju Zasobów
Ludzkich – Szkolenie i Doskonalenie Pracowników Innowacyjnej Gospodarki) pokazuj , e pracodawcy od pracowników oczekuj przede wszystkim kreatywno ci, umiej tno ci rozwi zywania sytuacji problemowych, wspó!pracy w grupie, wyszukiwania,
analizowania i zarz dzania informacj , korzystania z cyfrowych mediów, sprawno ci
w pos!ugiwaniu si narz dziami technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Powy sze umiej tno ci, stanowi ce w przewa aj cej mierze umiej tno ci mi kkie w du ym stopniu mog by kszta!towane i rozwijane poprzez wykorzystanie Laboratoriów Innowacji (i-Labów) które ukierunkowane s na wsparcie dowolnej pracy
zespo!owej w poszukiwaniu innowacyjnych rozwi za problemów pojawiaj cych si
w ró nych obszarach dzia!alno ci cz!owieka, równie w kszta!ceniu, zarz dzaniu
i realizacji bada .

Laboratorium Innowacji (i-Lab)
i-Lab jest rozwi zaniem umo liwiaj cym przenoszenie u ytkowników z ich codziennego rodowiska do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjaj cej twórczemu my leniu
i rozwi zywaniu problemów. Koncepcja i-Labu oparta jest na modelu stworzonym
przez Royal Mail’s Futures and Innovation Group w Rugby w Wielkiej Brytanii. Po
etapie pilota owym, który trwa! od 1997 r., w roku 2000 firma w pe!ni uruchomi!a
laboratorium.
Koncepcja i-Labu zak!ada wspó!istnienie i wzajemne przenikanie si trzech elementów: otoczenia, technik moderowania (facilitacji), technologii.
Otoczenie – i-Lab stworzone jest w sposób zapewniaj cy jego uczestnikom poczucie wspólnej pracy w przeznaczonej do tego przestrzeni, która w aden sposób nie
przypomina typowego rodowiska pracy. Ka dy i-Lab sprawia wra enie prywatno ci,
charakteryzuje go zwykle nietypowy projekt wystroju pomieszczenia oraz obecno
wielorakich mediów wykorzystywanych w trakcie sesji, jak równie oprogramowania
umo liwiaj cego rejestrowanie i przetwarzanie zg!aszanych pomys!ów. Wystrój
i-Labu mo na zaprojektowa na wiele sposobów, jednak za ka dym razem g!ównym
celem jest uzyskanie inspiruj cego i twórczego otoczenia.
Moderacja stanowi element, którego celem jest stymulowanie procesu tworzenia
poprzez wykorzystanie nie tylko otoczenia i technologii, ale równie dynamiki pracy
grupy oraz innych technik s!u cych do zarz dzania procesem tak, aby uczestnicy
wykorzystywali swoje pomys!y w sposób najbardziej efektywny. Poza planowaniem
i prowadzeniem sesji moderator sporz dza ko cowe sprawozdanie z pracy wykonanej
1

Framework for 21st Century Learning. http://www.p21.org/overview/skills-framework
(dost p: 10.09.2012 r.)
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w i-Labie, ! cznie z wykazem zg!oszonych pomys!ów i zdj ciami tego, co zosta!o
zapisane na tablicach podczas sesji. U ytkownik uzyskuje w ten sposób ilustrowany
zapis wykonanej pracy.
Technologia – najnowocze niejsze, !atwe w u yciu oprogramowanie pozwala na
anonimowe zaanga owanie wszystkich uczestników, szybk dyskusj , wspó!prac
i g!osowanie. Korzystaj c ze specjalistycznego oprogramowania, grupa nie musi zapisywa swoich pomys!ów, poniewa to ono pomaga zarejestrowa ich my li i plany
pojawiaj ce si w trakcie sesji. Niezwykle szybkie przetwarzanie pomys!ów pomaga
zintensyfikowa proces my lenia i zapewnia uczestnikom przestrze dla dokonania
oceny i osi gni cia konsensusu odno nie do planowanych dzia!a . U ytkownik mo e
pozostawa ca!kowicie anonimowy. Pozwala to uczestnikom na dzielenie si pomys!ami w sposób szczery i nieskr powany, prze!amuj c bariery (np. hierarchii w zespole) cz sto napotykane podczas tradycyjnych spotka .
Pozosta!e kwestie techniczne, takie jak obs!uga wiat!a czy sprz tu audiowizualnego, wzbogacaj mo liwo ci realizacji sesji w i-Labie.
Wspomniane elementy i-Labu dzia!aj c ! cznie, umo liwiaj u ytkownikom
„uwolnienie” swoich umiej tno ci i potencja!u w celu znalezienia w!a ciwych rozwi za . Ju sam projekt wystroju wn trza – zwykle energetyczny i inspiruj cy – umo liwia jego uczestnikom odrzucenie wi zi ! cz cej ich ze swoim typowym rodowiskiem
pracy i powoduje, i czuj si jak w okresie dzieci stwa, kiedy (jak wykazuj badania)
potencja! twórczy cz!owieka jest najwi kszy.

Do wiadczenia Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
Laboratorium Innowacyjno ci w ITeE – PIB zosta!o zaprojektowane i utworzone
w ramach Programu Leonardo da Vinci Europejski Program Rozwoju Kompetencji
dla Laboratoriów Innowacji w 2008 r. Laboratorium innowacji w Radomiu jest jednym z trzech powsta!ych w ramach projektu i-Labów. Istotnym elementem sesji prowadzonych w tym i-Labie jest opracowane w O rodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu narz dzie informatyczne Virtual Brainstorm (VBS) (rys. 1) s!u ce do wspomagania sesji burzy mózgów.
Umo liwia zbieranie, grupowanie, i porz dkowanie pomys!ów, szybkie warto ciowanie proponowanych rozwi za , a tak e przesy!anie i zarz dzanie plikami wykorzystywanymi w trakcie sesji.
Wykorzystywane w Instytucie oprogramowanie pozwala równie na organizacj
otwartych sesji on-line, podczas których u ytkownicy s rozproszeni (znajduj si
poza i-Labem), a zbieranie pomys!ów jest roz!o one w czasie – uczestnicy w dowolnym dla siebie momencie loguj si do systemu i dopisuj w!asne rozwi zania. Oprogramowanie mo e wi c by wykorzystane w obr bie jednej firmy, ale równie jako
sposób komunikacji mi dzy rozproszonymi oddzia!ami jednego przedsi biorstwa.
Podobne rozwi zania w zarz dzaniu wykorzystuje firma Georgia – Paciffic Corp.
Specjalistyczne oprogramowanie pozwala ka demu pracownikowi wewn trz firmy
przekaza w!asne pomys!y dotycz ce okre lonych problemów oraz ledzi prace zwi zane z rozwojem i wdra aniem zaproponowanych rozwi za . W tym rozwi zaniu
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pomys!y trafiaj do centrum, gdzie przygotowani moderatorzy opracowuj g!ówne
trendy rozwoju produktów i procesów na ró nych etapach. System ten stwarza mo liwo zorganizowania ci g!ej pracy nad poszukiwaniem nowych pomys!ów w firmie
poprzez opracowanie i wdro enie zintegrowanego systemu przep!ywu informacji dotycz cych nowych pomys!ów.

Rys. 1. Strona g!ówna „Virtual Brainstorm”

Dost p do oprogramowania VBS realizowany jest z poziomu przegl darki internetowej i nie wymaga instalacji adnego dodatkowego oprogramowania. VBS umo liwia realizacj sesji anonimowych, co w wielu przypadkach znacz co wp!ywa na
zwi kszanie aktywno ci uczestników. Element ten nabiera znaczenia w sytuacji, gdy
opinie zbierane s w zespole, w którym wyst puj zale no ci s!u bowe, a rozpatrywany problem mo e wymaga poddania krytyce dzia!a kierownictwa firmy czy prze!oonego.
Pierwszym etapem ka dej sesji jest zadanie/ wiczenie (icebeaker), które ma na
celu poznanie uczestników i eliminacj barier w komunikacji. Po zako czeniu tego
etapu facilitator (moderator) wprowadza w tematyk spotkania, prezentuje problem,
nad rozwi zaniem którego uczestnicy sesji b d pracowa . Na kolejnym etapie sesji
wykorzystywane jest oprogramowanie, które rejestruje pomys!y uczestników czy zaproponowane rozwi zania postawionego problemu. Ten etap trwa zwykle ok. 10 minut i, co potwierdza si niemal e za ka dym razem, w tym czasie uczestnicy generuj
zwykle kilkadziesi t pomys!ów. Wszystkie pojawiaj ce si pomys!y uczestnicy widz
na swoich monitorach. W zale no ci od przyj tego statusu sesji pomys!y pojawiaj si
jako anonimowe wpisy lub s podpisane loginem autora. Przyj to za!o enie, e nie ma
pomys!ów b! dnych, dlatego te wszystkie wygenerowane podczas szkolenia pomys!y
uznawane s za istotne.
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Kolejnym etapem jest analiza wszystkich pomys!ów. Je eli wygenerowane pomys!y s do siebie podobne, wówczas moderator sesji dokonuje grupowania pomys!ów. Moderator mo e stworzy dowoln liczb grup, w ka dej zgromadzi podobne
pomys!y. Ten etap sesji nie jest obowi zkowy i mo na go pomin , decyduje o tym
prowadz cy sesj facilitator.
Po dokonaniu analizy i ewentualnym grupowaniu uczestnicy przyst puj do wyboru najlepszych w ich przekonaniu rozwi za problemu b d cego przedmiotem sesji.
W zale no ci od przyj tego rozwi zania ka dy z uczestników wskazuje np. jego zdaniem najlepsze rozwi zania lub przyporz dkowan mu pul np. 20 punktów rozdysponowuje dowolnie mi dzy wszystkie pomys!y, wskazuj c w ten sposób te, które
jego zdaniem s najlepsze.
Po zako czeniu g!osowania uczestnicy sesji otrzymuj dost p do automatycznie
generowanych raportów:
− ranking wed!ug pomys!ów (pomys!y wg liczby uzyskanych punktów);
− ranking wed!ug grup pomys!ów (grupy pomys!ów wg liczby uzyskanych
punktów);
− wszystkie pomys!y (bez uwzgl dnienia wyników punktowania);
− pomys!y w grupach (bez uwzgl dnienia wyników punktowania).
Ka dy raport mo na wydrukowa lub wygenerowa do pliku PDF, system zapewnia uczestnikom dost p do sesji zako czonych. O dost pie do zarchiwizowanych
sesji decyduje administrator.
Po tym etapie uczestnicy szkolenia w mniejszych grupach pracuj nad rozwojem
wy!onionych w drodze g!osowania pomys!ów. Metody pracy planowane s przez moderatora. Efekty realizacji tego etapu s prezentowane i dyskutowane na forum grupy.
Przedstawiony opis nale y traktowa jako przyk!adowy. Facilitator wp!ywa na
ostateczny kszta!t i przebieg sesji. Jest on nie tylko osob , która projektuje i planuje ca!e
spotkanie, ale tak e nadzoruje jego przebieg. Facilitator zadaje pytania, inspiruje i motywuje uczestników spotkania do nawi zania dyskusji i zapisywania wszystkich pomys!ów, nawet tych, które pocz tkowo wydaj si b!ahe i ma!o istotne. Zadaniem facilitatora jest tak e wspó!praca z grup podczas prezentowania wypracowanych rozwi za ,
wyci gania wniosków ze wszystkich stworzonych pomys!ów. Do jego zada nale y:
− zaplanowanie spotkania – by zako czy prac w grupie sukcesem, trzeba najpierw odpowiednio zaprojektowa i stworzy struktury, proces i sekwencje;
− nawi zanie dobrych relacji z grup – pomoc uczestnikom w stworzeniu atmosfery kreatywno ci i produktywno ci;
− wdro enie struktury i procesów – inicjowanie aktywno ci (zadawanie pyta );
− zarz dzanie dynamik grupy – sprawowanie pieczy nad tym, co i jak robi
uczestnicy spotkania;
− motywowanie, inspirowanie do dzia!ania – tj. do dyskusji, zapisywania pomys!ów, zastanawiania si nad wspólnie wypracowan wiedz ;
− podsumowywanie ca!o ci spotkania.
Takie podej cie do organizacji pracy sprzyja kszta!towaniu umiej tno ci wy szego rz du, takich jak kreatywne rozwi zywanie problemów, refleksja, krytyczne my-
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lenie i rozumienie zastanej rzeczywisto ci, generowanie innowacyjnych pomys!ów,
konstruowanie wiedzy opartej na spo!ecznej wspó!pracy. Forma interaktywnych
warsztatów sprzyja aktywnemu uczeniu si , nie jest to proces biernego akceptowania
przekazywanej wiedzy, ale jej konstruowanie wraz z grup oraz indywidualnie nowych znacze , do wiadcze i kontekstów poznawczych. i-Lab stwarza mo liwo
kontaktu z wiedz i do wiadczeniami czy pogl dami innych osób, skupia proces nauczania na ucz cym si . Za pomoc komputerowego wspomagania procesu kszta!cenia u!atwia tworzenie wieloznacznego kontekstu uczenia si , tak istotnego dla efektywnego przetwarzania i transferu informacji we wspó!czesnym wiecie.
Funkcjonuj cy od kilku lat w Instytucie i-Lab pokazuje, e z powodzeniem mo e
by wykorzystywany w wielu dziedzinach. Dzi ki jego wykorzystaniu, na zlecenie
Zwi zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza realizowany by! projekt Ocena efektywno ci wspó!pracy mazowieckich firm z o rodkami naukowo-badawczymi – rola
informacji tworzonej w otoczeniu naukowym przedsi biorstw. Wykorzystanie i-Labu
w tym projekcie w znacznej mierze przyspieszy!o prace zwi zane z projektowaniem
narz dzi badawczych i opracowaniem raportu z bada .
Dzi ki wykorzystaniu i-Labu poszukiwano równie odpowiedzi na problemy
zwi zane z zarz dzaniem w o wiacie. We wspó!pracy z Mazowieckim Samorz dowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano sesj Uwarunkowania efektywnego wdra ania modu!owych programów kszta!cenia zawodowego w szko!ach
i innych placówkach o wiatowych. Podczas sesji zdefiniowano elementy, jakie powinien zawiera dokument regionalnej strategii kszta!cenia ustawicznego, a tak e wybrano najwa niejsze elementy warunkuj ce efektywne wykorzystanie modu!owych
programów kszta!cenia zawodowego.
Wykorzystanie i-Labu zaplanowano równie w Programie Strategicznym Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównowa onego rozwoju gospodarki – Zadanie I.5.2 System Rozwoju Zasobów Ludzkich – Szkolenie i Doskonalenie Pracowników Innowacyjnej Gospodarki. Uczestnicy kursu Menad er innowacji, wykorzystuj c
mo liwo ci i-Labu poszukiwali odpowiedzi na pytanie Jakie niebezpiecze stwa zwi zane z niew!a ciwym zarz dzaniem w!asno ci intelektualn wyst puj na etapie tworzenie, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnego rozwi zania? Realizacja wicze w i-Labie pozwoli!a na wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Wybrane badania
G!ównym celem bada ewaluacyjnych prowadzonych w ród uczestników sesji
i-Lab jest zebranie opinii na temat tego typu rozwi za i mo liwo ci jego wykorzystania w innych obszarach. Uczestnikom postawiono m.in.: nast puj ce pytania:
1. Jak oceniasz aktywno uczestników sesji?
2. Czy zastosowane metody w trakcie sesji s dobrane odpowiednio?
3. Czy zarekomendowa!by tego typu zaj cia innym osobom?
W przypadku pytania pierwszego i drugiego uczestnicy dokonywali warto ciowania swojej oceny w skali od dziesi ciu do jednego, przy czym 10 by!o ocen najlepsz ,
a 1 ocen najgorsz . W pytaniu trzecim wybór ogranicza! si do TAK lub NIE oraz
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udzielenia komentarza uzasadniaj cego. Prób badawcz stanowili uczestnicy sesji:
pracownicy przedsi biorstw, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz kadra kierownicza.
W przypadku pierwszego pytania Jak oceniasz aktywno uczestników sesji? ponad 82% uczestników przyzna!o oceny 10 i 9. i-Lab jest wi c rozwi zaniem, które
w bardzo du ym stopniu aktywizuje uczestników do pracy w grupie. Najs!absz ocen
by!a ocena 6, która stanowi!a ponad 2% wszystkich wskaza . Na rysunku 1 przedstawiono ca!kowity rozk!ad odpowiedzi na pytanie 1.
Ocena aktywno ci uczestników podczas sesji i-lab
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Rys. 2. Jak oceniasz aktywno

uczestników sesji?

Drugie omawiane pytanie dotyczy!o oceny wykorzystywanych podczas sesji
metod. Pytanie bardzo wa ne, poniewa przyj mo na, e odpowiedzi na nie odzwierciedla!y w znacznej mierze opinie uczestników o ca!ym i-Labie. W pytaniu tym
89% ankietowanych przyj te metody oceni!o bardzo dobrze (oceny 10 i 9), najgorsza
ocena 7 stanowi!a niewiele ponad 2% wszystkich wskaza .
Ocena zastosowanych metod w trakcie sesji I-lab
40

35

34

Ilo

wskaza

30

25

20

15

9

10

5
2

1

0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ocena w punktach (10 - prawid!owy dobór, 1- z!y dobór)
Czy zastosowane metody pracy uwa asz za odpowiednie ?

Rys. 3. Czy zastosowane metody pracy uwa asz za odpowiednie?
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Ankietowani byli konsekwentni równie przy udzielaniu odpowiedzi na trzecie
pytanie dotycz ce rekomendacji rozwi zania, jakim jest i-Lab. W tym przypadku
100% uczestników stwierdzi!o, e jest gotowy zarekomendowa takie zaj cia innym.
W ród komentarzy pojawia!y si takie uzasadnienia jak: wspania!a forma rozwijania
kreatywno ci, pomys!owe i ciekawe prowadzenie zaj , wspomaga wprowadzanie
nowych rozwi za w przedsi biorstwach, pomaga kadrze kierowniczej w rozwi zywaniu problemów firmy, wspomaga poszukiwanie innowacji w ró nych dziedzinach
nauki, pomocne w organizacji wicze w szkole, rozwija wyobra ni i kreatywno ,
stosowane s nowatorskie metody pracy, du a efektywno dzia!ania czy mo liwo
nieskr powanej prezentacji w!asnych pogl dów.
Na tym etapie bada otrzymane wyniki pokazuj , e prowadzone sesje sprzyjaj
rozwojowi kreatywno ci, s odbierane przez uczestników bardzo dobrze, a dodatkowe
komentarze uczestników potwierdzaj przydatno stosowanych metod do rozwi zywania problemów.

Zako czenie – perspektywy rozwoju
Przydatno i-Labu w zarz dzaniu, rozwoju kreatywno ci zosta!a potwierdzona
równie przez instytucje zewn trzne. W 2010 r. i-Lab, jako rozwi zanie innowacyjne,
by! przedmiotem transferu do firmy VN Consulting z siedzib w Koninie. W ramach
finansowanego przez PARP programu Bon na Innowacje Instytut udost pni! wykorzystywane w i-Labie oprogramowanie VBS oraz zorganizowa! i przeprowadzi! szkolenie
dla moderatorów sesji i-Lab i administratorów oprogramowania.
W 2012 roku wniosek Instytutu do programu Leonardo da Vinci na rozwój Laboratorium Innowacji zosta! zatwierdzony do realizacji. G!ównym celem realizowanego
od 2013 roku b dzie poprawa jako ci kszta!cenia i szkolenia zawodowego poprzez
wykorzystanie i-Labu w procesach dydaktycznych. Cel ten zostanie osi gni ty poprzez utworzenie 4 nowych laboratoriów w krajach partnerskich projektu (Niemcy,
S!owenia, Rumunia, Polska), szkolenia dla nauczycieli kszta!cenia zawodowego
w zakresie wykorzystania i-Labu w procesach dydaktycznych oraz wdro enie i-Labu
do codziennej praktyki kszta!cenia zawodowego. Pomimo e i-Lab nie by! dot d wykorzystywany w dzia!aniach maj cych na celu popraw jako ci kszta!cenia, to mamy
nadziej , e potwierdzi sw przydatno równie w tym zakresie.
Nale y zwróci ponadto uwag , e oprogramowanie Virttual Barainstorm (VBS),
b d ce wa nym elementem rodowiska i-Lab dostarcza wielu rozwi za umo liwiaj cych m.in.: organizowanie wirtualnej pracy w grupach, komunikacji on-line i off-line,
rejestrowania pomys!ów, g!osowania. Mo e wi c by wykorzystywane niezale nie od
niego, w zakresie zarz dzania przedsi biorstwem czy jako element procesu kszta!cenia.
U ytkowanie i-Labu pozwala równie na nakre lenie pewnych perspektyw rozwoju samego oprogramowania, które jest wykorzystywane podczas sesji. W pierwszej
kolejno ci podj te zostan kroki zmierzaj ce do wytworzenia czterech nowych interfejsów j zykowych oprogramowania. Powstanie angielska, niemiecka, s!owe ska
i rumu ska wersja oprogramowania, które zostan wykorzystane podczas realizacji
projektu Leonardo da Vinci, o którym wspominano wy ej.
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Do wiadczenia organizowanych sesji pokazuj , e na pierwszym etapie burzy mózgów i rejestrowania pomys!ów u ytkownicy sugeruj si pojawiaj cymi si propozycjami innych uczestników sesji, dlatego planujemy pewne rozwi zania, które umo liwi
prowadz cemu takie skonfigurowanie oprogramowania, w którym ka demu uczestnikowi b d wy wietlane tylko jego w!asne pomys!y. Pomys!y pozosta!ych uczestników
sesji przez pewien, okre lony przez prowadz cego czas nie b d widoczne.
W organizacji sesji rozproszonych geograficznie przydatny okazuje si modu!
komunikacji g!osowej. Dotychczasowe rozwi zanie, w którym prowadz cy mo e do
uczestników wysy!a komunikaty bez mo liwo ci odbierania odpowiedzi nie sprawdza si w takiej sytuacji. Komunikacja g!osowa znacznie u!atwi organizacj sesji:
realizacj wsparcia technicznego dla uczestników, przekazywania informacji o rozpocz ciu kolejnych faz sesji – grupowania, g!osowania, wyboru pomys!ów.
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Abstract
In the article, the tendencies of changes concerning qualification requirements have
been reviewed. On the base of the achievements of classics theoreticians, the importance of education for the development of human capital was pointed out. The article
presents also the results from research on the employees’ competence gaps in the field
of implementation of innovations and characterizes the proposed profile of innovations
manager.

Wprowadzenie
Przygotowanie cz!owieka do pracy zawodowej oraz jego skuteczny udzia! w tej
pracy to, jak twierdzi Z. Wiatrowski, idea przewodnia stanowi ca o przedmiocie pedagogiki pracy, którym niezmiennie jest praca cz!owieka i jej wielorakie uwarunkowania1.
Idea ta, wraz z charakterystycznym dla tej subdyscypliny naukowej terenem bada (przedsi biorstwa jako znacz ce rodowiska dzia!a edukacyjnych) obecna jest
w pracach badawczych realizowanych od ponad 20 lat przez O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE – PIB w Radomiu. Z rezultatów bada wynika, e
nowe rodki pracy powoduj integracj tre ci pracy ró nych zawodów i intelektualizacj pracy na ka dym stanowisku2.
Z drugiej strony dynamika rynku pracy generuje zapotrzebowanie na nowe zawody i specjalno ci. Od pracowników wymaga si ustawicznego rozwoju kwalifikacji
1
2

Z. Wiatrowski, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV, Warszawa 2005, s. 197–203.
H. Bednarczyk, Pedagogika pracy – kszta!towanie przedsi biorczo ci pracowników, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Przedsi biorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, IBE, 2007, s. 71–83.
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zawodowych, gdy jak g!osi Strategia EUROPA 20203, warunkuje to budow gospodarki efektywnie korzystaj cej z zasobów. Inwestowanie w zasoby ludzkie sta!o si
za g!ównym czynnikiem budowy innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki – gospodarki opartej na wiedzy. Odk d zrozumiano, e wiat nieuchronnie zmierza w stron
gospodarki opartej na wiedzy, zarz dzanie wiedz cieszy si coraz wi kszym zainteresowaniem zarówno w ród przedstawicieli wiata nauki, jak i biznesu4.
Kluczowe jest zatem pytanie: Jakich kompetencji oczekuje si dzi od pracowników przedsi biorstw pretenduj cych do miana innowacyjnych? Jakie inwestycje
w zasoby ludzkie mog przyczyni si do zwi kszenia ich konkurencyjno ci? Jest to
obiektem zainteresowania zarówno agencji rz dowych (np. PARP), jak i przedmiotem
bada edukacyjnych, mi dzy innymi O rodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w ITeE – PIB w Radomiu (OPPIG).

Kwalifikacje zawodowe a teoria kapita!u ludzkiego5
Teoria kapita!u ludzkiego opiera si na badaniach i pracach T.W. Schultza6,
G.S. Beckera i J. Mincera7. Jej sedno stanowi idea, e ludzie na ró ne sposoby wydaj
na siebie pieni dze, maj c na uwadze nie tylko swe bie ce przyjemno ci, lecz równie przysz!e zyski o charakterze pieni nym i pozapieni nym. Schultz wskazywa!,
e „zasoby ludzkie posiadaj oczywi cie nie tylko ilo ciowe, ale i jako ciowe aspekty”.
W swych rozwa aniach koncentrowa! si na drugim aspekcie, pisz c: „rozpatruj
tylko takie jako ciowe komponenty, jak umiej tno ci, wiedz i podobne atrybuty, które
wp!ywaj na ludzkie mo liwo ci wykonywania pracy u ytecznej”8.
Dorobek twórców teorii kapita!u ludzkiego wyznaczy! nowy kierunek rozwoju
teorii kapita!u – jego koncepcji ca!o ciowej, tzn., e na kapita! sk!adaj si kapita!
rzeczowy i ludzki.
T.W. Schultz, twierdzi!: „Jest oczywiste, e ludzie nagromadzaj nabyte umiej tno ci i wiedz , nie jest natomiast oczywiste, i te umiej tno ci i wiedza s form kapita!u, e ten kapita! jest w znacznej mierze efektem rozmy lnych inwestycji” 9.
Konkretyzuj c poj cie kapita!u ludzkiego, mo na okre li go jako zasób wiedzy,
umiej tno ci, zdrowia, si!y i energii witalnej zawarty w cz!owieku. Zasób ten stanowi
uwarunkowany genetycznie okre lony potencja!, który mo na powi ksza drog inwestycji w cz!owieka10.
3

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w! czeniu
Spo!ecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
4
A. Jashapara, Zarz dzanie wiedz , PWE, Warszawa 2006, s. 11.
5
M. Kunasz, Teoria kapita!u ludzkiego na tle dorobku my li ekonomicznej; artyku! dost pny online:
http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Kunasz-Szczecin.pdf; dost p z dnia 29.08.2012.
6
T.W. Schultz, Investment in human capital, Presidential address before the American Economics
Assotiation, American Economic Review, Vol. 51 (2).
7
J. Mincer, Schooling, Experience and Learnings, NBER, Columbia University Press, New York 1974.
8
T.W. Schultz, Investing in People: The Economics of Population Quality, University of Califonia,
1981, s. 21.
9
T.W. Schultz, Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976, s. 24.
10
S.R. Doma ski, Kapita! ludzki, podzia! pracy i konkurencyjno , Gospodarka Narodowa 2000, nr 7–8, s. 35.
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W literaturze przedmiotu wymienianych jest 6 obszarów, w których mo na prowadzi dzia!ania podnosz ce jako ludzkich zdolno ci, okre lane mianem inwestycji
w cz!owieka11:
1) szeroko rozumiane us!ugi i udogodnienia zwi zane z ochron zdrowia,
wp!ywaj ce na ywotno i witalno cz!owieka,
2) szkolenie w czasie pracy,
3) formalne kszta!cenie szkolne na wszystkich szczeblach,
4) programy studiów dla doros!ych,
5) migracje ludno ci w celu znalezienia lepszej pracy i dostosowania si do
zmieniaj cych si warunków,
6) poszukiwanie informacji o sytuacji ekonomicznej firm i perspektywach zawodowych.
Dodatkowo w przedstawionym powy ej kontek cie wymieniane s tak e badania
naukowe. Uzyskane efekty, dzi ki poniesionym na nak!adom materializuj si
w postaci wynalazków czy innowacyjnych rozwi za , które z kolei wyznaczaj nowe
kierunki ich wykorzystania w dzia!alno ci inwestycyjnej, w tym tak e w obszarze
inwestycji w cz!owieka12.
Stosownie do wymienionych obszarów inwestycji w cz!owieka, mo na wskaza
ich organizacyjne ramy. Procesy te mog odbywa si w ramach: systemu edukacji
narodowej, systemu agencji zatrudnienia dostarczaj cych informacji o pracy, systemu
bada naukowych.
Wp!yw wykszta!cenia i szkolenia na warto kapita!u ludzkiego jest jednym
z podstawowych zagadnie podejmowanych w budowaniu modeli kapita!u ludzkiego.
Kszta!cenie po raz pierwszy jako inwestycja zosta!o potraktowane przez J.R. Walsha.
„(…) traktowanie zawodowych umiej tno ci jako kapita!u jest ca!kowicie usprawiedliwione. Umiej tno ci zawodowe wymagaj pewnych nak!adów. S one ponoszone
z my l o ekonomicznych korzy ciach. Uzyskiwane przysz!e przychody zdaj si pokrywa wydatki z niezb dnym marginesem zysku (...) co do tre ci, inwestycje w zdolno ci profesjonalne i dobra materialne dzia!aj w ten sam sposób. W tym zakresie
teoria kapita!u stosuje si do cz!owieka”13.

Wspó!czesne tendencje zmian w zatrudnieniu
Wiedza odgrywa we wspó!czesnej gospodarce decyduj c rol w stymulowaniu
rozwoju gospodarczego i spo!ecznego. W ród czynników rozwoju gospodarki opartej
na wiedzy, oprócz dzia!alno ci badawczo-rozwojowej, mobilno ci naukowców, technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i us!ug wymienia si przede wszystkim
edukacj oraz jako kapita!u ludzkiego14.
Okre lenie obecnych i przysz!ych kierunków rozwoju kapita!u intelektualnego
Polski i przedsi biorstw oprze mo na na analizie dost pnych dokumentów krajowych
11

S.R. Doma ski, Kapita! ... op.cit., s. 20.
T.W. Schultz, Investment .., s. 9.
13
J.R. Walsh, Capital Concept Applied to Man, The Quarterly Journal of Economics s. 257–285.
14
K. Matusiak, J. Kuci ski, A. Gryzik, Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, 2009.
12
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na tle literatury mi dzynarodowej w po! czeniu z analiz wybranych wska ników
statystycznych pozwalaj cych na dokonywanie mi dzyokresowych i mi dzynarodowych porówna stopnia rozwoju polskiej gospodarki.
Raport Rozwój kapita!u intelektualnego Polski 200815 przygotowywany przez
Zespó! Doradców Strategicznych Premiera RP we wspó!pracy z Gie!d Papierów
Warto ciowych i G!ównym Urz dem Statystycznym jest diagnoz potencja!u intelektualnego Polski i jednocze nie pokazuje problemy, jakie trzeba rozwi za , aby Polska
i polskie firmy uzyska!y trwa! przewag konkurencyjn we wspó!czesnym wiecie.
Na podstawie wielu wska ników wskazano, jakie miejsce w porównaniu z innymi
krajami zajmuje Polska w dziedzinie kapita!u intelektualnego w obliczu zmian demograficznych. Przewidywane g!ówne kierunki rozwoju to:
− zarz dzanie strategiczne,
− kszta!cenie umiej tno ci spo!ecznych i mened erskich,
− kszta!cenie kompetencji kluczowych o charakterze przekrojowym (np. znajomo j zyków obcych, kreatywno , gotowo do ci g!ego uczenia si , znajomo
technologii ICT),
− innowacje i nowe technologie (w tym implementacja nowych rozwi za technologicznych i organizacyjnych w gospodarce, wykorzystanie technologii informacyjnych w zarz dzaniu firm , metod oceny potencja!u rynkowego technologii),
− prawo w!asno ci intelektualnej i przemys!owej.
W zwi zku ze zmianami, jakie zasz!y na przestrzeni kilku minionych lat na rynku
pracy obecnie przed osobami staraj cymi si o prac stawiane s coraz wy sze wyzwania i wymagania. Analiza zapotrzebowania rynku pracy na pracowników pokazuje, e pracodawcy poszukuj takich, którzy mog pochwali si dodatkowymi umiej tno ciami, m!odych, o wysokim stopniu dyspozycyjno ci, znaj cych kilka j zyków
obcych, posiadaj cych umiej tno obs!ugi komputera itp. Wynika to przede wszystkim z zapotrzebowania lokalnych rynków pracy na konkretne zawody.
W literaturze przedmiotu znajdujemy opini , e cz!owiek wiadomy sensu kszta!cenia ustawicznego inaczej patrzy na w!asne ycie i edukacj 16.
Gospodarka wiatowa obci ona jest wyzwaniami wynikaj cymi z globalizacji
wielu dziedzin ycia oraz konieczno ci dostosowania do nich zdolno ci i kompetencji ludzi. W zmieniaj cym si wiecie, rynku pracy, wdra aniu innowacyjnych rozwi za w zarz dzaniu i technologiach produkcji potrzebny b dzie inny rodzaj kompetencji. Kreatywni i twórczy pracownicy postrzegani s jako dominuj ca si!a dla wiata
pracy. Dlatego wymagania kwalifikacyjne dotycz ce przysz!ych kadr skoncentrowane
s w coraz wi kszym stopniu na kompetencjach kluczowych17.
15

Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespó! Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa 2008.
16
Sz. Iwanowski, Cz!owiek – najlepsza inwestycja, Broszura Kszta! si przez ca!e ycie przygotowana
w ramach projektu Kszta!cenie ustawiczne – aktualne kwalifikacje i kompetencje, wspó!finansowanego ze rodków UE w ramach PO KL, "ód , pa dziernik 2010, www.ksztalcsie.pl.
17
S. "obejko, Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwie sieciowym, [w:] o!nierski A. (red.), Innowacyjno 2008, PARP 2008, s. 58; zob. te Matusiak M., Gospodarka oparta na wiedzy, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacyjno i transfer technologii – s!ownik poj , PARP, Warszawa 2008.
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Badania przeprowadzone w ramach projektu Foresight kadr nowoczesnej gospodarki wskazuj , i w ród kompetencji, które stanowi b d w przysz!o ci o jako ci
kadr zarówno na poziomie zarz dczym, jak i wykonawczym dominowa b d 18: kreatywno i przedsi biorczo , „przekwalifikowalno ” i mobilno , komunikacja interpersonalna, praca w zespole, zarz dzanie zespo!ami, umiej tno funkcjonowania
w otoczeniu mi dzynarodowym, ugruntowane podstawy matematyki, zarz dzanie
wiedz i infobrokerstwo, znajomo technologii informatycznych, wykorzystanie
technologii mobilnych, ochrona w!asno ci intelektualnej, znajomo j zyków obcych.
Analizy i diagnozy tendencji zmian w zatrudnieniu wskazuj na wzrost zapotrzebowania na wysokokwalifikowanych pracowników, np. prognozy CEDEFOP wskazuj , e do
2015 roku europejska gospodarka b dzie potrzebowa!a oko!o 15 mln profesjonalistów,
do których zalicza in ynierów, specjalistów z zakresu nauk cis!ych oraz ochrony
zdrowia i oko!o 19 mln techników (w tych samych dziedzinach)19.
Opracowania Mi dzyresortowego Zespo!u ds. Prognozowania Popytu na Prac
przy Rz dowym Centrum Studiów Strategicznych nt. „Nowe zawody oraz elastyczne
formy zatrudnienia” oraz „Wielowariantowa, redniookresowa prognoza popytu na
prac najemn w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych”20wskazuj , e wzrostu
dynamiki zapotrzebowania na prac mo na spodziewa si w obszarach:
− informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych: informatycy, kierownicy dzia!ów informatyki, projektanci i analitycy systemów
komputerowych, programi ci, in ynierowie, technicy elektronicy i telekomunikacji, in ynierowie automatyki i robotyki,
− biotechnologii,
− ochrony rodowiska: technicy ochrony rodowiska, in ynierowie in ynierii
rodowiska, !adowacze nieczysto ci,
− eksploatacji morza i dna morskiego,
− obs!ugi procesów integracji regionalnej,
− nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowo ci i handlu
elektronicznego: doradca inwestycyjny, taksator nieruchomo ci, rzeczoznawcy i taksatorzy,
− ochrony zdrowia i opieki spo!ecznej: farmaceuci, inspektorzy bezpiecze stwa
pracy i jako ci wyrobów i us!ug, kontrolerzy jako ci wyrobów i us!ug, fizykoterapeuci i pokrewni, technicy medyczni, piel gniarki,
− informacji, kultury popularnej i przemys!u rozrywkowego,
− edukacji,
− ró nych nowych zawodów, np. logistycy.

18

K. Matusiak, J. Kuci ski, A. Gryzik (2009), op.cit. s. 155.
New Skills for New Jobs, Anticipating and matching labour market and skills needs, Brussels,
16.12.2008, SEC(2008) 3058.
20
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia, Tom VI; Wielowariantowa, redniookresowa prognoza
popytu na prac najemn w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych, Tom IV, Rz dowe Centrum Studiów Strategicznych, Mi dzyresortowy Zespó! do Prognozowania Popytu na Prac , Warszawa 2001.
19
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Tezy prezentowane w ww. opracowaniu potwierdzaj wyniki bada zawarte
w raporcie przygotowanym dla PARP, w którym autorzy przedstawili szacunek zapotrzebowania na g!ówne grupy zawodów. Raport dostarcza te wielu wa nych wniosków dla oceny perspektywicznej sytuacji i mo liwych kierunków zmian. Zdaniem
autorów najwi ksza liczba nowych zawodów mo e pojawi si w sektorach, które
rozwijaj si obecnie bardzo dynamicznie, czyli informatycznym i telekomunikacyjnym. Bran e te b d generowa nowe miejsca pracy, wymagaj ce ci le okre lonych
kompetencji o „niszowym” charakterze. Poszukiwani b d , deficytowi ju dzi , teleinformatycy i mechatronicy, a tak e eksperci sieciowi, specjalizuj cy si w projektowaniu, wdra aniu i administrowaniu sieci komputerowych. Wyst pi istotny popyt na
specjalistów z zakresu nowych technologii energetycznych, logistyki (specjali ci
z zakresu projektowania, bada i rozwoju, jak te eksploatacji. Pojawi si w zwi zku
z tym wiele zawodów, które do tej pory albo nie wyst powa!y w statystykach, albo
traktowane by!y jako ciekawostki. Potrzebna b dzie tak e kadra przygotowana do
komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, która charakteryzowa si b dzie umiej tno ci oszacowania skutków finansowych, uruchomienia produkcji,
zw!aszcza „bio” i „nano”, prognozowania ponoszonych kosztów i uzyskiwanych efektów ekonomicznych21.
W zwi zku ze wzrostem roli outsourcingu, powi zanej z rynkiem technologii
oraz MSP, wielu badaczy wskazuje w swoich opracowaniach, e potrzebni b d specjali ci z zakresu wykorzystania wiedzy z zewn trz: uczenie si od kooperantów,
klientów i konkurentów; specjali ci z zakresu sprzeda y licencji, patentów, idei biznesowych, zakupu firm z komplementarnymi technologiami, umiej cy tworzy nowe
firmy technologiczne.
Scharakteryzowane powy ej trendy zmian na rynku pracy stanowi!y uzasadnienie
dla prac badawczych i wdro eniowych podejmowanych w O rodku Pedagogiki Pracy
Innowacyjnej Gospodarki.

Luki kompetencyjne pracowników przedsi biorstw w obszarze wdra ania
innowacji – z wyników prac badawczych
Dynamiczny post p wiedzy i technologii oraz wzrastaj ca konkurencja zmuszaj
firmy do wprowadzania innowacji, które sta!y si konieczno ci i niezb dnym warunkiem przetrwania na rynku. Aby proces ten móg! przebiega efektywnie, konieczny
jest okre lony potencja! intelektualny przedsi biorstwa, przejawiaj cy si w kompetencjach pracowników uczestnicz cych w procesach innowacyjnych.
Badania nad stopniem przygotowania kadr polskich przedsi biorstw do transferu
innowacyjnych rozwi za i zaawansowanych technologii oraz nad identyfikacj luk
kompetencyjnych w tym obszarze prowadzone by!y w latach 2010–2012 przez zespó!
OPPIG ITeE – PIB w Radomiu, w ramach Programu Strategicznego22. W grupie za21

22

K. Matusiak, ". Arendt, E. Bendyk, Kadry przysz!o ci, [w:] Foresight kadr nowoczesnej gospodarki.
Matusiak K.B., Kuci ski J., Gryzik A. (red.), Projekt w!asny PARP, Warszawa 2009.
Program Strategiczny: Innowacyjne Systemy wspomagania technicznego Rozwoju Gospodarki
http://www.programstrategiczny-poig.itee.radom.pl.
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da badawczych Nowe technologie rozwoju kapita!u intelektualnego innowacyjnej
gospodarki realizowano zadanie System rozwoju zasobów ludzkich – doskonalenie
pracowników innowacyjnej gospodarki, którego celem by!o u!atwienie absorpcji innowacyjnych rozwi za , usprawnienie systemu transferu innowacji do polskich
przedsi biorstw poprzez doskonalenie kompetencji pracowników.
Z bada diagnostycznych przeprowadzonych na celowo dobranej grupie przedsi biorstw wynika, e w ród kadry istniej luki kompetencyjne g!ównie w obszarze
wdra ania innowacyjnych rozwi za . Respondenci wskazali na potrzeb doskonalenia
zawodowego w kilku obszarach, w tym: rodzaje i ród!a innowacji, finansowania innowacji, proinnowacyjne zarz dzanie zasobami ludzkimi w przedsi biorstwie, marketing innowacji technologicznych, transfer technologii a w!asno intelektualna, wspó!praca przedsi biorstw ze sfer nauki.
Jednocze nie badania wykaza!y, e generowanie, przetwarzanie i stosowanie
wiedzy innowacyjnej wymaga skupienia wiedzy i umiej tno ci, mi dzy innymi z zakresu informacji naukowej, ochrony prawnej kapita!u niematerialnego, strategii rozwijania i wdra ania technologii oraz oceny ryzyka tego procesu, bada rynkowych,
okre lania pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw w r kach lidera innowacyjnego
rozwi zania. Rol tak mog pe!ni tzw. menad erowie innowacji. W Klasyfikacji
zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku pracy zawód taki nie wyst puje. Mo emy
si jednak spodziewa , i zadania zawodowe wprowadzonego w ostatniej aktualizacji
klasyfikacji zawodu mened er produktu [243103]23 b d w znacznej cz ci odpowiada!y zadaniom zdefiniowanym w ramach Programu Strategicznego dla menad era
innowacji. Praca nad opisem kompetencji mened era produktu jest jednak ci gle kwesti przysz!o ci. Standard kompetencji dla tego zawodu znajdzie si w zasobach informacji zawodoznawczej opracowywanej obecnie przez O rodek na zlecenie MPiPS
w ramach projektu wspó!finansowanego ze rodków Unii Europejskiej24.
Pisz c w dalszej cz ci artyku!u o menad erze innowacji, mamy zatem na my li
raczej stanowisko pracy, które wymaga szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej.
Menad er innowacji to osoba zatrudniona w przedsi biorstwie, posiadaj ca wiedz i umiej tno ci z zakresu budowania potencja!u innowacyjnego przedsi biorstwa,
zarz dzania wdra anymi innowacjami oraz budowania strategii komercjalizacji innowacyjnych rozwi za . Podstawowy zakres zada menad era innowacji obejmuje:
planowanie i kierowanie polityk proinnowacyjn przedsi biorstwa (w tym zasobami
ludzkimi); identyfikowanie i wdra anie rozwi za innowacyjnych; pozyskiwanie
i kontrolowanie wykorzystania zasobów finansowych i materialnych przedsi biorstwa
w procesach wdra ania innowacji i komercjalizacji innowacyjnych rozwi za ; formu!owanie za!o e strategii marketingu innowacji oraz przygotowanie planów marketingowych; planowanie, organizowanie i koordynowanie wspó!pracy z instytucjami
i ekspertami zewn trznymi w obszarze transferu innowacji; wdra anie zasad ochrony
w!asno ci intelektualnej na poszczególnych etapach procesów transferu i komercjali23
24

Klasyfikacji zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2010, s. 42.
Projekt: Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców; www.standardykompetencji.pl
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zacji innowacyjnych rozwi za zgodnie zobowi zuj cymi przepisami prawa krajowego i mi dzynarodowego.
Menad er innowacji powinien by przygotowywany do zajmowania samodzielnego, wyodr bnionego stanowiska pracy. Mo liwy jest te , g!ównie ze wzgl du na
wielko firmy, wariant ! czenia nabytych umiej tno ci z zadaniami kierownika ds.
strategicznych i planowania [1213], kierownika marketingu i sprzeda y [1221], kierownika ds. bada i rozwoju [1223], kierownika ds. produkcji przemys!owej [1321]
czy te kierownika ma!ego przedsi biorstwa [132].
Cennym uzupe!nieniem prezentowanych wyników bada i analiz OPPIG s rezultaty prac realizowanych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci25. Wynika z nich, e jedn z czterech podstawowych barier efektywnego wdra ania innowacji
stanowi bariery kompetencyjne pracowników o rodków wspierania innowacyjno ci
i przedsi biorczo ci. St d podj to prace nad zdefiniowaniem wymaga kompetencyjnych wzgl dem osób pe!ni cych rol doradców-koordynatorów procesów komercjalizacji, nazwanych mened erami ds. komercjalizacji26.
Wydaje si , e odpowiedni zakres wiedzy i umiej tno ci menad erów innowacji
(pracowników przedsi biorstw) oraz wsparcie kompetentnych mened erów ds. komercjalizacji (pracowników o rodków wspierania innowacyjno ci i przedsi biorczoci) stanowi kluczowy warunek skuteczno ci procesów wdra ania innowacyjnych
rozwi za i podnoszenia konkurencyjno ci przedsi biorstw. St d oferta OPPIG dotycz ca doskonalenia kwalifikacji kadry zarz dzaj cej polskich przedsi biorstw w obszarze transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwi za .

Innowacyjne modu!owe programy szkole dla menad erów innowacji
Wyniki bada luki kompetencyjnej w ród kadry zarz dzaj cej przedsi biorstw
pozwoli!y na wytypowanie kierunków wsparcia dla pracowników przedsi biorstw.
Sta!y si podstaw do sformu!owania oferty innowacyjnych modu!owych programów
doskonalenia umiej tno ci zawodowych kadr zaanga owanych w procesy transferu
innowacji27:
− Kreowanie polityki proinnowacyjnej;
− Zarz dzanie innowacjami;
− Budowanie strategii marketingu innowacji.
Zaproponowane szkolenia stanowi komplementarn ca!o kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwi za . Skierowany on zosta! do pracowników innowacyjnej gospodarki wykonuj cych zadania zawodowe menad era innowacji, zainteresowanych rozwojem zawodowym oraz rozwojem innowacyjnego potencja!u firmy.
Oferta szkoleniowa opracowana zosta!a w dwóch formach: tradycyjnej (zaj cia
stacjonarne z udzia!em prowadz cego) oraz e-learningowej (samokszta!cenie z wyko25

Projekt: Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji.
E. Gwarda-Gruszczy ska, T.P. Czapla: Kluczowe kompetencje menad era ds. komercjalizacji, PARP,
2011, s. 23–60.
27
J. Religa, I. Kacak: Menad er innowacji w przedsi biorstwie, Edukacja Ustawiczna Doros!ych,
nr 4/2011, s. 53–64.
26
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rzystaniem zasobów internetowej platformy edukacyjnej). W formie tradycyjnej dokumentacja opracowana zosta!a zgodnie z metodologi MES (modu!ów umiej tno ci
zawodowych), rekomendowan przez MPiPS. Ka da z trzech jednostek modu!owych
stanowi cych element kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwi za
mo e zosta potraktowana jako osobne szkolenie. Uko czenie wszystkich modu!ów
przygotowuje do wykonywania zada zawodowych menad era innowacji.
Dla zwi kszenia dost pno ci i atrakcyjno ci zasobów edukacyjnych przygotowano równie ofert przeznaczon do samokszta!cenia pracowników przedsi biorstw,
zapewniaj cej swobod wyboru czasu, miejsca oraz tempa uczenia si . Kurs e-learningowy zapisano w standardzie umo liwiaj cym uruchomienie go w dowolnym systemie kszta!cenia zdalnego.
Doniesienia literaturowe oraz do wiadczenie zespo!u realizuj cego zadanie wykaza!y, e najbardziej efektywn i ciesz c si najwi ksz akceptacj pracodawców
i pracowników form realizacji szkole s tzw. szkolenia mieszane (z ang. blended
learning). Polegaj one na po! czeniu formy szkole tradycyjnych z e-learningiem.
Przewiduje si tradycyjne spotkanie trenera i organizatora szkole z uczestnikami
inicjuj ce udzia! w szkoleniu oraz zamykaj ce szkolenie. Pozosta!a cz
zaj odbywa si (w okre lonym przedziale czasowym) z wykorzystaniem materia!ów e-learningowych.
Procedur tak przyj to na potrzeby pilota owego wdro enia innowacyjnych
modu!owych programów doskonalenia zawodowego dla menad erów innowacji.
Zastosowane rozwi zanie metodologiczne (rozdzielno modu!ów tworz cych
kurs) umo liwi!o uczestnikom dobrowolny wybór jednego, dwóch lub trzech modu!ów szkoleniowych, w których chc uczestniczy .

Fot. 1. Przedstawiciele pilota owej grupy menad erów innowacji, Radom, 28.06.2012 r.

Zgodnie z wymogami krajowych i europejskich ram kwalifikacji zawodowych,
tre ci kszta!cenia opisane zosta!y efektami, tj. wiedz , umiej tno ciami, kompetencjami (tabela 1).
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Tabela 1. Efekty uczenia si dla kursu Transfer i komercjalizacja uczenia si
Nazwa stanowiska pracy: Mened er innowacji
WIEDZA
UMIEJ TNO CI
Posiada wiedz zawodow
Ma opanowane umiej tno ci pow nast puj cym zakresie:
trzebne, aby:
− strategie rozwoju przedsi biorstw − stymulowa postawy proinnowacyjne w ród pracowników
− zarz dzanie zasobami ludzkimi
− przeprowadzi rekrutacj pracoww przedsi biorstwie
ników w przedsi biorstwie
− techniki twórczego my lenia
i generowania nowych pomys!ów − zaplanowa cie k rozwoju
pracownika
− innowacje i ich klasyfikacje
− zarz dzanie informacj o innowa- − zdefiniowa poj cie innowacji
i zaklasyfikowa innowacje do
cjach (w tym ród!a i metody pow!a ciwej kategorii
zyskania informacji)
− wyszuka i pozyska informacje
− modele transferu innowacji
dotycz ce innowacyjnych rozwi − uwarunkowania finansowe projekza , z zastosowaniem ró nych
tów transferu innowacji
róde! i metod pozyskiwania
− instytucje wspieraj ce transfer
− wykorzysta techniki generowania
innowacji
nowych pomys!ów w celu opraco− prawo w!asno ci intelektualnej
wania innowacyjnych rozwi za
oraz prawa chroni ce innowacyjne
− identyfikowa instytucje nauki
produkty i technologie
i otoczenia biznesu oraz oferowa− strategia zarz dzania w!asno ci
ne przez nie mo liwo ci transferu
intelektualn
innowacyjnych rozwi za
− cykl marketingowy firmy
− pozycja rynkowa firmy i metody − zbudowa partnerstwo z instytucjami zaanga owanymi w procesy
jej oceny ( tym metody identyfitransferu i komercjalizacji innokacji przewag konkurencyjnych)
wacyjnych rozwi za
− zasady konstrukcji strategii mar− stosowa zasady ochrony innowacji
ketingu innowacji
prawami w!asno ci intelektualnej
− rodzaje strategii innowacji
− zastosowa procedury patentowania
i zasady ich budowy
oraz egzekwowania ochrony patentowej rozwi za innowacyjnych
− identyfikowa i stosowa prawne
narz dzia komercjalizacji praw
w!asno ci intelektualnej
− dobiera modele transferu innowacji w zale no ci od rodzaju innowacji, mo liwo ci finansowania
oraz potencja!u firmy
− pozyskiwa finansowanie na
projekty komercjalizacji innowacyjnych rozwi za , z uwzgl dnieniem róde! kapita!owych i publicznych
− wskaza rodzaje marketingu
innowacji i ich cechy specyficzne
− pozyska , zgromadzi i selekcjonowa informacje niezb dne do
stworzenia nowego cyklu marketingowego
− rozpozna strategie konkurencyjne
oraz okre li zbiór w!asnych
przewag konkurencyjnych
− opracowa plany wprowadzania
strategii marketingu innowacji
− dobiera formy promocji innowacji
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KOMPETENCJE
Jest zdolny, aby:
−
−
−
−
−

−

dzia!a zgodnie z zasadami etyki
zawodowej
dzia!a w sposób, kreatywny
i otwarty na zmiany
pozyskiwa informacje i w!a ciwie nimi zarz dza
stosowa przepisy prawa
planowa , organizowa i koordynowa wspó!prac ze rodowiskiem zewn trznym
samodzielnie i odpowiedzialnie
planowa oraz kierowa procesem
realizacji polityki proinnowacyjnej
przedsi biorstwa
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Wybrane spostrze enia z bada ewaluacyjnych
Uczestnikami oferowanych szkole doskonal cych kompetencje w zakresie transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwi za by!y najcz ciej kobiety z wykszta!ceniem wy szym, z kilkunastoletnim do wiadczeniem zawodowym, zatrudnione
w przedsi biorstwie us!ugowym lub w sektorze finansów publicznych. Uzyskanie
nowych kompetencji zwi zanych z procesami wdra ania innowacyjnych rozwi za
postrzegane by!o przez uczestników jako szansa w!asnego rozwoju, skutkuj cego
awansem zawodowym.
W ocenie 53% badanych, umiej tno ci nabyte w trakcie kursu s przydatne
w realizacji ich aktualnych zada zawodowych. 41% respondentów oceni!o, i prawdopodobnie umiej tno ci te b d dla nich u yteczne dopiero w przysz!o ci.
Badania ex post, dotycz ce efektywno ci testowanych szkole z zakresu transferu
i komercjalizacji innowacyjnych rozwi za wykaza!y, e dla du ej cz
badanych
okres 3 miesi cy by! zbyt krótki, aby mog!y zaj zmiany w ich sytuacji zawodowej.
W badaniu potrzeby kontynuacji podj tych szkole respondenci wyrazili opini , i
nabyta wiedza i umiej tno ci z zakresu transferu i komercjalizacji innowacyjnych
rozwi za wymaga doskonalenia. Je li chodzi o konkretne obszary wiedzy wymagaj ce rozwini cia, respondenci najcz ciej wskazywali aspekty budowania sieci wspó!pracy z instytucjami i ekspertami zewn trznymi.

Podsumowanie
Zmiany organizacji pracy wywo!ane rozwojem technologicznym stanowi przyczyny i jednocze nie konsekwencje powstawania nowych zawodów, zanikania starych
lub zmiany ich charakteru, a przede wszystkim – zmiany wymaga kwalifikacyjnych
w stosunku do pracowników.
Prognozowanie i planowanie rozwoju zasobów ludzkich w firmach oraz rozwój
nowych kompetencji w ród pracowników, dla pe!nego wykorzystania ich potencja!u,
powinno sta si priorytetem dzisiejszych pracodawców. Z drugiej strony powinno
cieszy si pe!nym zrozumieniem, akceptacj i zaanga owaniem samych pracowników, gdy jak twierdzi Sz. Iwanowski: cz!owiek wiadomy sensu kszta!cenia usta28
wicznego inaczej patrzy na w!asne ycie i edukacj .

Bibliografia
1.

2.
3.

28

Bednarczyk H. (2007), Pedagogika pracy- kszta!towanie przedsi biorczo ci pracowników, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Przedsi biorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, IBE, Warszawa.
Doma ski S.R., (1993), Kapita! ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
EUROPA 2020, (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju
sprzyjaj cego w! czeniu spo!ecznemu, Komisja Europejska, Bruksela.

S. Iwanowski, Cz!owiek – najlepsza inwestycja, Broszura Kszta! si przez ca!e ycie przygotowana
w ramach projektu Kszta!cenie ustawiczne – aktualne kwalifikacje i kompetencje, "ód , 2010,
www. ksztalcsie.pl.

EDUKACJA ustawiczna DOROS"YCH 3/2012

93

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gwarda-Gruszczy ska E., Czapla T.P. (2011), Kluczowe kompetencje menad era ds.
komercjalizacji, PARP, Warszawa.
Innowacyjne Systemy wspomagania technicznego Rozwoju Gospodarki
http://www.programstrategiczny-poig.itee.radom.pl.
Klasyfikacji zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2010.
Matusiak K., Kuci ski J., Gryzik A. (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki,
PARP Warszawa.
Matusiak K.B., Guli ski J. (2010), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu
technologii i komercjalizacji wiedzy. PARP, Warszawa.
Mincer J. (1974), Schooling, Experience and Earnings, NBER, Columbia University
Press, New York.
New Skills for New Jobs, Anticipating and matching labour market and skills needs,
Brussels, 16.12.2008, SEC(2008) 3058.
Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespó! Doradców Strategicznych Prezesa Rady
Ministrów, Warszawa 2008.
Religa J., Kacak I. (2011), Menad er innowacji w przedsi biorstwie, Edukacja Ustawiczna Doros!ych, Polish Journal of Continuing Education nr 4.
Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez
pracodawców; http://www.standardykompetencji.pl.
Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji; http://www.parp.gov.pl.
Schultz T.W., Investment in human capital, Presidential address before the American
Economics Assotiation, American Economic Review, Vol. 51 (2).
Schultz T.W. (1976), Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
Schultz T. W. (1981), Investing in People: The Economics of Population Quality, University of Califonia.
Skill needs in Europe, Focus on 2020: Cedefop Panorama series; European Communities,
Luxembour 2008; dost p online: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5191_en.pdf
Walsh J.R. (1935), Capital Concept Applied to Man, The Quarterly Journal of Economics.
Wiatrowski Z. (2005), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV, Warszawa.

dr in . Dorota KOPROWSKA
O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu
e-mail: dorota.koprowska@itee.radom.pl
dr in . Jolanta RELIGA
O rodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu
e-mail: jola.religa@itee.radom.pl

94

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2012

Barbara PIEKIEWICZ, Katarzyna KO"ODZIEJSKA
Zak!ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – CKZ Radom
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S!owa kluczowe: ZDZ, szko!y dla doros!ych, bezrobocie, kursy, szkolenia zawodowe,
projekty unijne, samozatrudnienie, praca, edukacja zawodowa.
Key words: Vocational Training Centre (ZDZ), schools for adults, pharmaceutical
technician, unemployment, courses, vocational training, EU projects, self-employment,
work, vocational education.
Abstract
The article presents the information about the activities and projects carried out by the
schools and Vocational Training Centre in Radom, which are integral units of ZDZ in
Kielce which celebrates the 65th anniversary of its activity. With regard to the education
of adults, within the ZDZ a system has developed that includes currently three links:
schools for adults, courses for the employed and unemployed, tailor-made to the needs
and expectations of the local community and vocational training free of charge for the
participants thanks to the financial support of the European Union. The completion of
courses help to retrain or improve professional skills, so needed in the labour market today. The success of ZDZ`s activity and results being obtained within the projects are
based on partnerships in the region, the country and in the international cooperation.

Wprowadzenie
Zak!ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest stowarzyszeniem o charakterze o wiatowym i naukowo-technicznym, w dzia!alno ci którego edukacja doros!ych
odgrywa kluczow rol . Stosowne zapisy mo na przeczyta w statucie. Z tre ci tego
dokumentu wynika, e ZDZ uczestniczy w realizacji programu edukacji narodowej
poprzez mi dzy innymi „kszta!cenie dzieci, m!odzie y i doros!ych” oraz „dokszta!canie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników gospodarki narodowej,
bezrobotnych, niepe!nosprawnych i nauczycieli”. Od edukacji osób doros!ych 65 lat
temu rozpocz !a si historia kieleckiego ZDZ. Warto podkre li , e pod tym szyldem
– jak wynika z materia!ów archiwalnych – w 1959 roku powsta!a pierwsza w tym
mie cie Zasadnicza Szko!a Zawodowa dla Pracuj cych.
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Szko!y oraz Centrum Kszta!cenia Zawodowego w Radomiu, b d c integralnymi
jednostkami ZDZ w Kielcach, realizuj identyczne zadania i cele. W odniesieniu do
edukacji osób doros!ych wykszta!ci! si system, obejmuj cy obecnie trzy ogniwa:
• szko!y dla doros!ych,
• kursy dla pracuj cych i bezrobotnych z tzw. wolnego naboru, na miar potrzeb i oczekiwa lokalnej spo!eczno ci,
• szkolenia zawodowe bezp!atne dla uczestniczek i uczestników dzi ki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej. Ich uko czenie pozwala przekwalifikowa si b d podnie umiej tno ci zawodowe, jak e potrzebne obecnie na
rynku pracy.
Radomski oddzia! kieleckiego ZDZ w swej dzielno ci projektowej koncentruje
si m.in. na rozwi zywaniu nast puj cych problemów:
− Jak poprawi jako kszta!cenia m!odzie y i osób doros!ych?
− W jaki sposób zwi ksza aktywno zawodow i zdolno do zatrudnienia
osób bezrobotnych i przeciwdzia!a ich wykluczeniu spo!ecznemu?
− Dlaczego przysz!o zawodow nale y upatrywa w samozatrudnieniu b d
podniesieniu kwalifikacji i umiej tno ci, przygotowuj cych do pracy w nowych zawodach, w tym w zawodach „zielonej gospodarki”?

1.

Jako

kszta!cenia potwierdzona certyfikatami

G!ówn zasad kszta!cenia w szko!ach dla doros!ych jest umo liwienie zdobycia
kwalifikacji w popularnych zawodach i specjalno ciach atrakcyjnych na rynku pracy,
takich jak: technik us!ug fryzjerskich, technik farmaceutyczny, kucharz. W ród cech
wyró niaj cych t placówk na o wiatowej mapie Radomia nale y wymieni bogate
tradycje wspó!pracy z o ciennymi gminami i powiatami, sk d rekrutuje si stosunkowo du y odsetek uczniów. Z nasz ofert wpisujemy si w oczekiwania m!odych
mieszka ców Radomia i subregionu radomskiego, którzy z ró nych przyczyn – losowych, osobistych, zdrowotnych jaki czas temu zmuszeni byli przerwa nauk na poziomie szko!y podstawowej b d redniej. My umo liwiamy im doko czenie edukacji
w klasach dla doros!ych, zgodnie z obowi zuj cymi procedurami. Nie szukamy taniego rynku ani w tpliwych us!ug. To rzetelno wyznacza nam standardy funkcjonowania w systemie o wiaty Radomia i Mazowsza. wiadectwa wystawiane przez ZDZ
absolwentom szkó! stanowi prawdziw rekomendacj do zatrudnienia, za jako
kszta!cenia zosta!a potwierdzona przez niezale ne placówki certyfikuj ce i akredytacyjne. Zak!ad Doskonalenia Zawodowego posiada wdro ony i funkcjonuj cy System
Zarz dzania Jako ci zgodny z normami ISO 9001, akredytacj Kuratora O wiaty,
jednostek bran owych dla ró nych obszarów dzia!alno ci, a tak e nagrody i wyró nienia regionalne za projako ciow polityk edukacyjn .
W roku szkolnym 2012/2013 w Radomiu funkcjonowa!y nast puj ce typy szkó!
dla doros!ych, prowadzone przez ZDZ: Niepubliczne Technikum Uzupe!niaj ce, Niepubliczne Liceum Ogólnokszta!c ce i Niepubliczna Szko!a Policealna, kszta!c ca
techników farmacji. Kierunek ten posiada dwie akredytacje – Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Ministerstwa Zdrowia i w praktyce okazuje si na tyle atrakcyjny, e
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w ród doros!ych s!uchaczy coraz cz ciej zdarzaj si osoby z dyplomem uko czonych studiów wy szych, a tak e studenci. Z kolei nabór na rok szkolny 2012/2013 do
Niepublicznego Uzupe!niaj cego Liceum Ogólnokszta!c cego, jak równie do Technikum Uzupe!niaj cego by! ostatnim, w zwi zku ze zmianami w systemie o wiaty.
Nasuwa si pytanie: co dalej? Nowa sytuacja z ca! pewno ci stworzy w najbli szej
przysz!o ci korzystne perspektywy dla dzia!alno ci w formach pozaszkolnych, maj cej z za!o enia u!atwia przekwalifikowanie si i doskonalenie umiej tno ci zawodowych.
W przypadku Zak!adu Doskonalenia Zawodowego organizacja szkole to jedno
ze statutowych zda . Na przestrzeni minionych 65 lat w skali ZDZ w Kielcach i podleg!ych jednostkach przeszkolono ponad jeden milion osób na kursach zawodowych
z tzw. wolnego naboru. Chocia by tylko statystyka daje pozycj wiod cej instytucji
edukacyjnej w kszta!ceniu doros!ych w regionie. Firmowe has!o „Przeszkolimy ka dego” nie jest bynajmniej pustym sloganem. Trudno by!oby wskaza dziedzin ,
z zakresu której Centrum Kszta!cenia Zawodowego w Radomiu nie zorganizowa!oby
kursu dla doros!ych. Oferta jest uzale niona od oczekiwa pracodawców, wymagaj cych podwy szania kompetencji zawodowych od pracowników, ale przede wszystkim
od aktualnej sytuacji na rynku pracy. W pewnym sensie daje si zaobserwowa mod
na pewne zawody. W tym roku najwi cej ch tnych przyci gaj szkolenia: trener terapii zaj ciowej, pilarz – drwal, kierowca wózków wid!owych. Ich uko czenie stanowi
przepustk na rynek pracy, w tym tak e mi dzynarodowy. B d c stowarzyszeniem
o charakterze o wiatowym i naukowo-technicznym, którego celem jest udzia! w realizacji programu edukacji narodowej w zakresie kszta!cenia, dokszta!cania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników gospodarki narodowej oraz dzia!alno ci
w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji, ZDZ stanowi wa ny
komponent systemu ustawicznej edukacji i promowania uczenia si przez ca!e ycie.

2.

Podniesienie aktywno ci zawodowej i zdolno ci do zatrudnienia
– Projekt „Cel – praca”

Nieprzypadkowo spo ród czterech realizowanych w 2012 roku przez Centrum
Kszta!cenia Zawodowego w Radomiu projektów finansowanych z Europejskiego
Funduszu Spo!ecznego wszystkie skierowane s do osób pozostaj cych bez pracy.
Pomimo e wska niki statystyczne dotycz ce Mazowsza wyró niaj to województwo
jako jedno z najbogatszych i najmniej zagro onych bezrobociem, subregion radomski
od lat pozostaje „czarnym punktem” na mapie kraju pod wzgl dem liczby mieszka ców bez sta!ego zatrudnienia.
Podniesienie aktywno ci zawodowej i zdolno ci do zatrudnienia 300 bezrobotnych kobiet i m czyzn pochodz cych z miasta Radomia oraz powiatów: radomskiego, przysuskiego i szyd!owieckiego to najwa niejsze przes!anie projektu „CEL PRACA – aktywno zawodowa szans dost pu do zatrudnienia” (poddzia!anie 6.1.1.
– Wsparcie osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy). Natomiast cele szczegó!owe to identyfikacja potrzeb osób pozostaj cych bez zatrudnienia,
podniesienie, uzupe!nienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez wskazan
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w projekcie liczb kobiet i m czyzn zamieszkuj cych na terenie obj tym wsparciem,
nabycie kompetencji kluczowych i umiej tno ci wykorzystania ró nych metod poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, aktywizacja zawodowa oraz wsparcie psychologiczne wchodz cych lub powracaj cych na rynek pracy.
W ramach projektu zaproponowano nast puj ce rodzaje szkole zawodowych:
opiekunka w domu pomocy spo!ecznej, opiekunka domowa, prawo jazdy kat. B+
sprzedawca z obs!ug kas fiskalnych, prawo jazdy kat. C+ ADR podstawowy, elektryk
z uprawnieniami do 1 kV, kelner – barman z bran owym j zykiem angielskim, spawanie metod MAG, kierowca wózków jezdniowych i ogrodnik terenów zielonych.
Ka da z osób uczestnicz cych w projekcie uzyska!a b d jeszcze uzyska (projekt trwa
do 31 grudnia 2012 roku) dodatkowe formy wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego,
a tak e warsztatów Technologie informacyjne – ród!o samodzielnego i szybkiego
zdobywania wiedzy, warsztatów umiej tno ci planowania, organizowania, kierowania
w!asnym rozwojem Co masz zrobi jutro – zrób dzisiaj, warsztatów z zakresu technik
aktywnego poszukiwania pracy Pracodawca te cz!owiek – jak rozmawia z pracodawc ? B d skuteczny – sposoby i metody docierania do wolnych miejsc pracy.
Poniewa realizacja tego projektu dobiega ko ca, warto pokusi si o wnioski
i wst pne podsumowanie. Bardzo istotny z punktu widzenia skali bezrobocia okaza!
si obszar dzia!ania projektu. Powiaty szyd!owiecki i przysuski s na Mazowszu najbardziej dotkni te negatywnymi zjawiskami, jakie wywo!uje brak pracy oraz dostatecznych kwalifikacji, by radzi sobie w obecnych warunkach. Ze szkole zawodowych i innych form wsparcia skorzystali – zgodnie ze wska nikami projektowymi –
d!ugotrwale bezrobotni, osoby powy ej 45 roku i do 25 roku ycia, niepe!nosprawni,
grupa mieszka ców z terenów wiejskich, ale nieb d cych rolnikami oraz ci, którzy
utracili prac z przyczyn le cych po stronie pracodawcy. Przebieg rekrutacji potwierdza popularno
kursów, których uko czenie gwarantuje zdobycie kwalifikacji
w konkretnych zawodach i specjalno ciach. Z tego punktu widzenia projekt spe!nia
oczekiwania osób bezrobotnych, gdy uwzgl dnia aktualn ofert pracodawców.
Wzrost kompetencji, poczucia pewno ci siebie i wi ksz mobilno w poszukiwaniu
pracy wykazuj w ankietach ewaluacyjnych sami uczestnicy zako czonych ju szkole . Dodatkowy atut tego dzia!ania to zagwarantowanie dziesi ciu beneficjentów
3-miesi cznych sta y zawodowych.

3.

Przedsi biorczo , samodzielno , odpowiedzialno
– Projekt „Strumie mo liwo ci”

Projekt „Strumie mo liwo ci” (poddzia!anie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy
szansy na swoj przysz!o zawodow upatruj w samozatrudnieniu b d podniesieniu kwalifikacji i umiej tno ci, przygotowuj cych do pracy w nowym zawodzie. Grup mog c uczestniczy w procesie rekrutacji byli zwolnieni z przyczyn le cych po
stronie pracodawcy w okresie nie d!u szym ni 6 miesi cy przed przyst pieniem do
projektu lub znajduj cy si w okresie wypowiedzenia, a zwi zani z bran ami, które
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w strukturze bezrobotnych stanowi najliczniejsze grupy zawodowe. Byli to: robotnicy budowlani, pracownicy transportu, gospodarki magazynowej i ! czno ci, obs!ugi
nieruchomo ci i firm, edukacji, bankowo ci i ubezpiecze .
Nabór prowadzony przez okres ok. dwóch miesi cy, cho potwierdzi! wyst powanie wewn trznych (np. l k przed prac „na swoim”) i zewn trznych (m.in. zawi!e
procedury rejestracyjne, rozliczeniowe) barier hamuj cych rozwój przedsi biorczo ci,
pozwoli! zrekrutowa wymagan liczb ch tnych. Z grona tego zosta!a wybrana
z zachowaniem równo ci p!ci 10-osobowa grupa docelowa chc cych za!o y w!asn
firm . G!ównym kryterium przy klasyfikacji by!y informacje zawarte w formularzach
zg!oszeniowych odno nie do planowanej dzia!alno ci gospodarczej, wyniki badania
zwanego testem kompetencji oraz ocena przygotowanego biznesplanu po uprzednim
przeszkoleniu m.in. z zakresu podstaw marketingu i rachunkowo ci. Przyj to za!o enie, e osoba zakwalifikowana do projektu powinna wykazywa si takimi cechami
jak: samodzielno , przedsi biorczo , odpowiedzialno , umiej tno planowania
i my lenia analitycznego, sumienno .
Dzi ju wiadomo, e wymiernym efektem realizacji tego projektu przez Centrum
Kszta!cenia Zawodowego w Radomiu jest pojawienie si na lokalnym rynku 10 nowych firm, m.in. szko!y j zyka angielskiego, sklepów internetowych, produkcji i dystrybucji zniczy. Ich powstanie sta!o si mo liwe dzi ki przyznaniu ka demu z uczestników jednorazowej dotacji na rozwój przedsi biorczo ci ze rodków unijnych
w kwocie do 40 000 z! oraz tzw. podstawowego wsparcia pomostowego b d przed!uonego w okresie od 6 do 12 miesi cy.
Nowatorstwo tego projektu polega na i tym, e jednocze nie realizowana jest
druga cie ka wsparcia dla kolejnych 12 osób bezrobotnych, a maj ca na celu zapewnienie szkole zawodowych i po ich uko czeniu trzymiesi cznych sta y zawodowych.
Nie s to jednak kursy odgórnie narzucone, lecz na miar potrzeb i oczekiwa kobiet
i m czyzn zakwalifikowanych do udzia!u w tym projekcie. Wskazana tematyka szkole z my l o zdobyciu nowego zawodu to: masa klasyczny i segmentarny, prawo
jazdy kategorii B z obs!ug kas fiskalnych oraz prawo jazdy kategorii C i C+E. Takie
zaj cia ju zosta!y b d zostan w trakcie realizacji projektu zorganizowane.

4.

Przeciw wykluczeniu spo!ecznemu
– Projekt „Lodo!amacze stereotypów II”

Wysoki, przekraczaj cy 20 proc. wska nik bezrobocia w Radomiu i regionie generuje wiele problemów natury spo!ecznej. W ród nich na czo!o wysuwa si ubóstwo
i niebezpiecze stwo wykluczenia spo!ecznego, zw!aszcza w kr gach osób d!ugotrwale
pozbawionych pracy i dla których g!ównym ród!em utrzymania s zasi!ki o rodków
pomocy spo!ecznej. Tymczasem wykluczenie spo!eczne zgodnie z Narodow Strategi Integracji Spo!ecznej i za!o eniami Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki oznacza brak lub ograniczenie uczestnictwa w yciu spo!ecznym. Tych rodowisk dotyczy
projekt „Lodo!amacze stereotypów II – aktywizacja zawodowa i spo!eczna osób zagro onych wykluczeniem spo!ecznym” (poddzia!anie 7.2.1), którego realizacja potrwa
trzy lata, od kwietnia tego roku do 31 marca 2015 r. Z uwagi na wielokierunkowo
zada w ramach projektu, Centrum Kszta!cenia Zawodowego zaprosi!o do partnerstwa
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Powiatowy Urz d Pracy w Radomiu oraz Stowarzyszenie Centrum M!odzie y „Arka”,
odgrywaj ce kluczow rol w skali miasta w dzia!alno ci charytatywnej i zwalczaniu
zjawisk patologii w ród m!odzie y.
W projekcie na szczególne podkre lenie zas!uguje szeroki zakres form wsparcia,
wykraczaj cy poza standardowy, najcz ciej realizowany program obejmuj cy jedno
szkolenie do wyboru oraz doradztwo i poradnictwo zawodowe. W „Lodo!amaczach”
praca z ka dym ze 100 uczestników (50 kobiet i 50 m czyzn) trwa przez ca!y okres
trwania projektu. Ca!okszta!t dzia!a usystematyzowano w nast puj cych kierunkach:
Nie jestem bierny – w ramach tego zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja,
dokonana diagnoza oczekiwa , potrzeb oraz przyczyn wykluczenia osób zakwalifikowanych do projektu. Na tej podstawie mo liwe b dzie uruchomienie poradnictwa
zawodowego i psychologicznego. Powo!ani animatorzy pracy b d wspierali osoby
wykluczone w powrocie na rynek pracy, a po opracowaniu dla ka dego IPD pokieruj
ich cie k rozwoju zawodowego i spo!ecznego.
Edukacja – uczestnicy projektu wezm udzia! w wybranym szkoleniu zawodowym. Oferta zosta!a przygotowana w oparciu o monitoring zawodów deficytowych
i nadwy kowych, opracowany przez Powiatowy Urz d Pracy w Radomiu, a obejmuje
7 szkole : operator maszyn sterowanych numerycznie, pracownik ochrony osób
i mienia, prawo jazdy kat. B+ sprzedawca z obs!ug kas fiskalnych, kucharz z organizacj przyj okoliczno ciowych, stylizacja ubioru, wyrobów bi uteryjnych i galanterii ozdobnej, spawanie metod MAG i TIG oraz ksi gowo komputerowa z elementami kadr i p!ac. Dodatkowo, w ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych, ka da
ze 100 osób zakwalifikowanych do udzia!u w projekcie b dzie te uczestniczy
w kursie j zyka obcego i w warsztatach „Umiej tno ci i kompetencje spo!eczne niezb dne na rynku pracy” oraz „ wiat Internetu – wiat wi kszych mo liwo ci”.
Praca – Centrum Kszta!cenia Zawodowego w Radomiu jako lider projektu wraz
z partnerami zorganizuj i przeprowadz targi pracy z udzia!em pracodawców, aktualnie poszukuj cych pracowników. W strategi dzia!a , maj cych promowa powrót na
rynek pracy, wpisuje si organizacja subsydiowanego zatrudnienia na okres 12 miesi cy dla 10 osób bior cych udzia! w projekcie oraz organizacja sta y zawodowych
dla 20 osób w okresie 3 miesi cy. Poprzez te dzia!ania dla 20 proc. uczestniczek
i uczestników projektu zostanie zapewnione zatrudnienie.
Spo!ecze stwo – spo ród wielu form wsparcia w ramach tego kierunku nie mog!o zabrakn uruchomienia mechanizmów zapobiegaj cych dziedziczeniu wykluczenia spo!ecznego poprzez oddzia!ywanie na ca! rodzin . Temu celowi b dzie s!u y!o
utworzenie przez Centrum M!odzie y „Arka” wietlicy rodowiskowej, której zadaniem b dzie m.in. opieka nad rozwojem dzieci z rodzin uczestników projektu. Spotkania z kultur (wyj cie do kina, teatru, muzeum), organizacja pikników rodzinnych,
uczestnictwo w kolacji w restauracji, spotkania z poezj – to dalsze przedsi wzi cia,
których zrealizowanie ma pomóc zagro onym wykluczeniem spo!ecznym w przezwyci eniu indywidualnych barier. Poniewa nieodzownym elementem prawid!owego
wej cie w ycie zawodowe i spo!eczne jest zmiana (poprawa) wizerunku, zakwalifikowani do udzia!u w projekcie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami otrzymaj
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równie i tak form wsparcia, w postaci np. wizyty u fryzjera, kosmetyczki, zakupu
odzie y.
Cel, jaki przy wieca wszystkim tym dzia!aniom jest jeden: wzrost motywacji do
bycia aktywnym zawodowo i spo!ecznie, a w konsekwencji do znalezienia zatrudnienia. Projekt daje tak szans 100 mieszka com Radomia i powiatu radomskiego. Czy
z tego skorzystaj ? Pewne jest natomiast, e by!oby to niemo liwe bez uzyskania tak
szerokich form wsparcia.

5.

Kszta!cenie w zawodach zielonej gospodarki – Projekt „Green Job”

Odmienne uwarunkowania wi
si z przyst pieniem Centrum Kszta!cenia Zawodowego w Radomiu do innowacyjnego projektu PI – PWP – Model Regionalnego
Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (poddzia!anie 6.1.1). Celem projektu jest poprawa sytuacji osób pozostaj cych bez zatrudnienia, poprzez wdro enie
innowacyjnego modelu Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job i modu!owego programu nauczania dla zawodu Operator odpadami i recyklingu do 31.08.2014 r.
Gospodarka odpadami przestaje by wstydliwym tematem. Stanowi nowoczesn
dziedzin , wymagaj c anga owania specjalistycznej kadry oraz nowatorskich rozwi za technologicznych. Sam projekt Green Job jest wspólnym przedsi wzi ciem
Zak!adu Doskonalenia Zawodowego oraz Instytutu Technologii Eksploatacji – Pa stwowego Instytutu Badawczego w Radomiu i Powiatowego Urz du Pracy w Radomiu. Partnerzy mi dzynarodowi to Sie Szkó! Zawodowych Greta we Francji i Francuska Federacja – Stowarzyszenie Pracodawców de la Plasturgia.
Grupa bezrobotnych mieszka ców regionu radomskiego poni ej 24 roku ycia
b dzie rekrutowana przez Powiatowy Urz d Pracy. Nast pnie osoby te wezm udzia!
w zorganizowanym przez ZDZ specjalistycznym szkoleniu zawodowym, uzyskuj c
nowe kwalifikacje daj ce du e szanse na znalezienie zatrudnienia, zapewne nie tylko
w Radomiu. Dodatkowo, dzi ki pomocy zagranicznych partnerów i rodkom unijnym,
niektórzy uczestnicy projektu wezm udzia! w wyje dzie studyjnym do Francji, poznaj c na miejscu rozwi zania ekologiczne i wzorce z zakresu kszta!cenia na potrzeby
ochrony rodowiska, uznawane za modelowe w skali europejskiej. Jednocze nie zespó! naukowy pod kierunkiem specjalistów z Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
pod nadzorem prof. Henryka Bednarczyka i dr. Krzysztofa Symeli przeprowadzi badania z zakresu analizy rynku pracy pod k tem zapotrzebowania na „zielone zawody”
i pog! bienia wiedzy na temat sytuacji spo!eczno-zawodowej m!odych ludzi na przyk!adzie Radomia. Produktem finalnym b dzie opracowanie modelu regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green Job. Przygotowany te zostanie modu!owy program kszta!cenia w zawodzie operator odpadami i recyklingu, a tak e podr cznik do nauczania tego przedmiotu.
Projekt od pocz tku realizacji spotka! si z bardzo yczliwym przyj ciem w rodowisku lokalnym. Powodów jest kilka. Po pierwsze – kierunek kszta!cenia ci le
koresponduje z zapotrzebowaniem radomskiego rynku pracy na okre lone specjalnoci w zakresie jeszcze na razie niefunkcjonuj cej w oficjalnych wykazach profesji. Po
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drugie – projekt dotyczy istniej cego od zawsze problemu gospodarki „ mieciowej”
i recyklingu oraz spo!ecznej potrzeby popularyzacji proekologicznych postaw w trosce o rodowisko. Po trzecie – do wiadczenia wynikaj ce z tego innowacyjnego dzia!ania b d mia!y wymiar ponadregionalny, s!u c innym o rodkom w rozwoju zawodów zielonej gospodarki na ich terenie.
Innowacyjny projekt Green Job realizowany w partnerstwie ponadnarodowym
ju na starcie zyska! wa nych sojuszników. W pracach powo!anego na pocz tku lipca
Komitetu Steruj cego, którego g!ównym celem jest czuwanie nad prawid!ow realizacj kolejnych faz projektu, chc uczestniczy przedstawiciele w!adz samorz dowych
z wiceprezydentem Krzysztofem Ferensztajnem, zarz dy firm komunalnych z gminn
spó!k „Radkom”, prywatni przedsi biorcy skupieni wokó! Izby Przemys!owo-Handlowej Ziemi Radomskiej, tak e dyrektorzy szkó! ponadgimnazjalnych, zainteresowani uruchomieniem nowych kierunków kszta!cenia na rzecz zawodów „zielonej
gospodarki”.
Dla Centrum Kszta!cenia Zawodowego w Radomiu uczestnictwo w tym przedsi wzi ciu oznacza nieznane dot d do wiadczenie w poznaniu nowych obszarów innowacyjno ci. W ród nich na czo!o wysuwa si identyfikacja spo!ecznego zapotrzebowania na nowe zawody. Tym bardziej, e obecnie brakuje lokalnych analiz rynku
pracy pod k tem zapotrzebowania na pracowników okre lonych zawodów, w tym
przypadku zwi zanych z zagospodarowaniem odpadów i recyklingu.

Podsumowanie
Rynek us!ug edukacyjnych, funkcjonuj cy w warunkach gospodarki rynkowej,
wymaga ci g!ego monitorowania potrzeb w zakresie kszta!cenia osób doros!ych zarówno w systemie szkolnym, jak i kursowym. Wymóg uzupe!niania wykszta!cenia, aktualizacji wiedzy, uzyskiwania dodatkowych i potwierdzonych wiarygodnymi certyfikatami
kwalifikacji, czyli uczenia si przez ca!e ycie, stwarza przed placówkami o wiatowymi
i naukowo-technicznymi nieograniczone mo liwo ci rozwoju. Dzia!alno ta, by przynios!a po dane efekty, musi by skorelowana z badaniami maj cymi na celu rozeznanie potrzeb spo!ecznych co do kierunków kszta!cenia, ale jednocze nie istotne jest
kszta!towanie szeroko rozumianych postaw proedukacyjnych w ka dej grupie zawodowej i wiekowej. Identyfikowany z tradycj si gaj c pierwszych lat powojennych Zak!ad Doskonalenia Zawodowego dzisiaj spe!nia wszystkie te standardy.
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S!owa kluczowe: efekty uczenia si , cele uczenia si , jako , ocena, taksonomia Blooma.
Streszczenie
Artyku! dotyczy problematyki opracowywania i korzystania z efektów uczenia si . Prezentuje wskazówki u!atwiaj ce poprawne definiowanie efektów uczenia si oraz warto dodan wynikaj c dla nich z zastosowania zmodyfikowanej taksonomii Blooma.
Artyku! wskazuje na potrzeb ostro nego i wywa onego procesu wdra ania efektów
uczenia si i optymalizacji ich wp!ywu na systemy edukacji.

Introduction and definition
The Bologna Process and the 42 member countries of the European Higher Education Area have agreed that their university degrees will be expressed in terms of
learning outcomes (LOs). In fact the signatories of the European Qualification
Framework (EQF) for vocational education and training (VET) have also agreed that
all qualifications within their national qualification frameworks will be expressed as
LOs. So that in practice the courses leading to all formal qualifications in Europe are
being expressed as LOs.
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Learning outcomes are important for recognition, since the basis for recognition
procedures is in the process of shifting from quantitative criteria, such as the length
and type of courses studied, to the outcomes reached and competencies obtained during these studies. The principal question asked of the student or the graduate will
therefore no longer be “what did you do to obtain your degree?” but rather “what
can you do now that you have obtained your degree?” This approach is of relevance
to the labour market and is certainly more flexible when taking into account issues of
lifelong learning, non-traditional learning, and other forms of non-formal educational
experience. (Purser L., Recognition issues in the Bologna Process. Bergan S. ed.:
Council of Europe, 2003).
In June 1999, representatives of the Ministers of Education of 29 European countries convened in Bologna, Italy to formulate the Bologna Declaration, aimed at establishing a common European Higher Education Area (EHEA). The overall aim is to
improve the efficiency and effectiveness of higher education in Europe. The Bologna
process spells out a number of “action lines” in which LOs should play an important
role (Adam, 2004, 2006). One of the logical consequences is that, by 2010, all programmes and significant constituent elements of programmes in third level institutions
throughout the European Higher Education Area should be based on the concept of
LOs, and that curriculum should be redesigned to reflect this.
At the follow-up meeting in Berlin in 2003, the Ministers for Education issued
a communiqué regarding the state of implementation of the Bologna process. They
emphasised the creation of a common model for Higher Education (HE) in Europe,
and encouraged national HE systems to ensure – through the development of national
frameworks of qualifications – that degrees (Bachelor and Masters) would also be
described in terms of LOs, rather than simply by number of credits and number of
hours of study:
Ministers encourage the member States to elaborate a framework of comparable
and compatible qualifications for their higher education systems, which should seek to
describe qualifications in terms of workload, level, learning outcomes, competences
and profile. They also undertake to elaborate an overarching framework of qualifications for the European Higher Education Area. (Berlin Communiqué 2003)
LOs are at the centre of the change of paradigm in HE and VET, and of the EQF.
They are defined by the EQF as: ‘statements of what a learner knows, understands
and is able to do on completion of a learning process, which are defined in terms of
knowledge, skills and competence;1
Both the EHEA and EQF make the adoption of LOs a prime requirement for participation. The level descriptors of the EQF are applied to the LOs of a course or
qualification. University degrees must be expressed in terms of their LOs and the Tun-

1

European Parliament Council (2008) Recommendation of the European Parliament and of the Council
of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning.
(2008/C 111/01). Brussels, EC.
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ing projects have developed generic LOs for most of the standard degree subjects.
ECTS and ECVET credits are defined by LOs.
A competence can be a LO, in which case the LO will include both the knowledge and skills domains (and probably attitudes/values as well), but a LO can also be
just knowledge, with no other domain present.
Although the definition seems to be rather clear and easy, the use of it in practice
does not seem to be so obvious. Many individuals as well as organisations do not understand the meaning and definition of LOs. It is common amongst the Member States
that the translation of various definitions into their languages creates certain difficulties and misunderstandings between the countries. Even the European bodies responsible for education have difficulties to use the definition in the same way, hence on the
same page as the definition we find another statement:
“It is clear the terms learning outcomes and competences are frequently interchanged”2

1. The new approach to learning
Active, student-centred learning is where participants of a learning experience are
introducing and associating their own meaning to the learning material, and is found to
be more successful. In recent research conducted for Cedefop by Grootings and
Nielson3 there is a good description and contrast between the old and new approach to
learning. Under ‘old learning’:
• learning is basically a steady accumulation of discrete entities of knowledge
and skills that can be presented to learners;
• there is one best way of learning;
• learning is essentially an individual activity;
• learning that is non-transparent or tacit is inferior;
• learning centres on the stable and enduring – facts and proven evidence;
• learning is replicable
• lectures, memorizing by repetition, individual assignments and written tests
predominate
• qualifications are assessed by individual written exams
• learning is led by the teacher.
The new constructivist approach to learning is more interactive and happens in
various environments:
• people build up their meanings, based on what they already know and how
they see the world around them;
• different people give different interpretations to the same thing, may retain
different aspects and may act differently based on the same information;
2

Cedefop (2009) The shift to learning outcomes. Policies and practices in Europe. Luxemburg, Office for
Official Publications of the European Communities.
3
Grootings P., Nielsen S. Policy learning Applying the changing learning paradigm for policy advice on
VET reforms in transition countries [www.cedefop.europa.eu/EN/Files/06-Grootings.pdf].
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there are many ways through which people can learn without someone else
passing on pieces of expert knowledge;
• learning is a social activity and much learning is tacit;
• learning is dynamic and context bound and, therefore, good learning depends
on meaningful learning environments
• activities, projects, group work and group assignments predominate
• qualifications are awarded by assessment – which can take many forms
• learning is managed by the learner
The active learning paradigm stresses the need for new criteria for –new kinds of
– learning.
•

2. Writing learning outcomes
There are five steps in writing LOs for a course or qualification:

1. Identify the context

2. Assess learning needs

3. Draft Learning Outcomes

4. Validate Learning Outcomes

5. Formalise Learning Outcomes

Fig. 1. Procedure of learning autcomes’development
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Identify the context
The first step is to identify “Why are you writing the LOs ?” and what is the context in which the LOs are being written. In many cases this will have already been
done for you. If you do not perform this step, you are likely to write LOs which will
be inappropriate in some way. You need to assemble information such as:
• Who are the Stakeholders: they will probably be those in charge of the teaching body (the Academic Board of the University), those in charge of the module (the Academic Board of the Faculty), employers and their representatives,
professional and trade bodies, students, government regulators and perhaps
others.
• The characteristics of the expected learners/candidates (what qualification
framework level, what motivations, what are their resources and access to
learning opportunities like work placements).
• Articulation: with existing modules or an overarching programme, qualification, entry pre-requisites, course levels and credits, existing teaching and assessment practices, resources and opportunities available for students and
teachers, constraints, official “subject benchmarks” or subject-specific LOs
for particular degree subjects (developed for example by the Tuning Projects).
• How does it compare with similar courses (competitor?).
• Future trends: strategies, change, opportunities.
In most cases this information will have been already collected as part of the
process of deciding to create a new course (for example, making the business case).
When the information is not readily available (for example you are writing LOs for an
existing long-standing course), then it will be useful to review these aspects, to ensure
the course is still fit for purpose.
As part of this step, you should make contact with stakeholder representatives
(typical stakeholders or those who are official representatives): explain your purpose
in writing LOs, and seek feedback on issues they would like considered.
Assess learning needs
Now you need to identify the learning needs that the course or qualification will
satisfy, in order to meet present and anticipated needs.
• Ask stakeholders what are their learning needs. You might do this informally
in conversation, or more formally by interviewing key informants, sending
emails, using a questionnaire, or holding a focus group or a workshop.
• Do the learners/candidates have particular gaps in their competences that
this course should address (for example related to health and safety in the
workplace)?
• Does the over-arching programme or qualification have particular gaps
that this course should address?
• For a professional/vocational course you will need evidence on what competences are required in the workplace.
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You should assemble and summarise these findings, they provide evidence justifying your selection of LOs. You need to decide which training needs can be addressed within the time and resources available for the course.
You would be wise to share your findings with the stakeholders, both to gain
feedback and to encourage their support for any changes.
Draft LOs
Here are some suggestions on where to start:
• think of what you expect students to be able to do / to know before reading
your material
• think of them after they have read it. What should they now be able to do as a
result of reading it?
• always try to use active words. Some suggestions, each keyed to a particular
type of intended outcome, see the annex 1.
• try writing them
• design/choose an assessment method to test whether students have achieved
the outcomes.
What are the characteristics of good LOs? LOs have three distinguishing characteristics.
• The specified action by the learners must be observable.
• The specified action by the learners must be measurable.
• The specified action must be done by the learners.
The ultimate test when writing a LO is whether or not the action taken by the participants can be assessed. If not, the outcome probably does not meet all three of the
characteristics.
Only then can one really say what form of learning materials / activities are
needed to assist students to pass the assessment. Clearly, your suggested examination
methods and tools should attempt to test whether or not the intended outcomes you
specified have been achieved.
Keep things simple. Simple LOs contain three elements: who is to perform; what
action they are to take; and some result that must come from their action.
• Begin each LO with an action verb, followed by the object of the verb followed by a phrase that gives the context.
• Use only one verb per LO.
• Avoid vague terms like know, understand, learn, be familiar with, be exposed
to, be acquainted with, and be aware of. These terms are associated with
teaching objectives rather than LOs.
• Avoid complicated sentences. If necessary use more one than one sentence to
ensure clarity.
• Ensure that the module’s LOs relate to the overall outcomes of the programme.
• The LOs must be observable and measurable.
• Ensure that the LOs are capable of being assessed.
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• When writing LOs, bear in mind the timescale within which the outcomes are
to be achieved. There is always the danger that one can be over-ambitious
when writing LOs. Ask yourself if it is realistic to achieve the LOs within the
time and resources available.
• As you work on writing the LOs, bear in mind how these outcomes will be assessed, i.e. how will you know if the student has achieved these LOs? If the
LOs are very broad, they may be difficult to assess effectively. If the LOs are
very narrow, the list of LOs may be too long and detailed.
• When writing LOs, for students at levels beyond first year, try to avoid overloading the list with LOs which are drawn from the bottom of Bloom’s taxonomy (e.g. Knowledge and Comprehension in the cognitive domain). Try to
challenge the students to use what they have learned by including some LOs
drawn from the higher categories (e.g. Application, Analysis, Synthesis and
Evaluation).
It can be helpful to indicate the extent of learning by specifying the appropriate
Bloom’s Taxonomy levels (see below). The Bloom’s Taxonomy levels are useful for
• the teacher, indicating what types of learning activity are likely to be appropriate,
• the student by clarifying what degree of fluency is intended and will be assessed,
• the assessor by suggesting appropriate types of assessment tool.
It is also usually necessary to assign qualification framework levels to each LO,
so that the course/qualification can be assigned an overall level which relates to the
National Qualification Framework and/or the European Higher Education Area
Framework.
Validate LOs
It is always wise to validate the LOs in an informal way (for example by asking
your colleagues and possibly former students if the LOs make sense to them), even
where a formal acceptance process exists. We recommend passing them to the stakeholders and gathering their feedback. They should be checked for: Clarity (are they
understood by all the stakeholders?), Content (do they describe an appropriate set of
LOs?), Completeness (do they cover all the priority areas?), Consistency (are they
internally consistent with each other and externally consistent with LOs for related
courses/qualifications?).
One of the principal benefits of preparing LOs is that it provides an opportunity
to ensure that all aspects of the content of a course or qualification are in harmony and
fit for purpose:
• What is taught is in line with what is needed in the workplace.
• What is assessed is consistent with what is taught.
• What is learned is consistent with both of the above.
Make sure that you revise the LOs in the light of the feedback, before they are
formally approved and become fixed and hard to change.
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Formalise LOs
Universities need to develop and implement formal quality assurance systems for
checking and approving new LOs. There should be an official recognition/approval
process, probably at several levels (for the course, faculty and university). It is essential that these protocols are strictly followed to ensure that the course/qualification is
officially recognised. It is important that the new LOs are reflected in the practice of
the teachers and the assessors, and that the students are also informed. There should
therefore be a plan to publicise them, and provide them to the teachers, assessors and
students in good time for students to select their courses, and for teachers and assessors to prepare for course delivery.

3. Bloom’s Taxonomy
Descriptions and use of LOs in education on any level can be easily classified with
the help of Bloom’s taxonomy of Learning Objectives. It was created by a committee of
educational psychologists chaired by Benjamin Bloom and published in 1956. The taxonomy classifies learning objectives for three domains: cognitive domain (for knowledge), psychomotor domain (for physical skills), affective domain (for values).
These are broadly consistent with the Knowledge, Skills and Attitudes classification of learning.
The domains are mutually exclusive, but are not entirely independent of each
other. For each domain the taxonomy distinguishes different levels (or stages) of
learning, in growing order of difficulty, and each level must be mastered before moving to the next. The levels in a domain therefore represent the learning path experienced by the learner. Bloom’s taxonomy has proved very helpful and has been developed over time. The taxonomy is useful because each level in a domain is correlated
with appropriate teaching/learning methods and assessment methods. This makes it
easy to classify learning objectives (or LOs) by their domain levels and so to identify
appropriate teaching and assessment methods. It is therefore helpful in designing
learning programmes and assessment, and even for indicating a hierarchy of functions
performed by learners and therefore of occupations and occupational functions.
What is presented here is our view of the most useful current thinking. We are not
presenting a review of the many different contributions based on Bloom’s taxonomy.
However it should be remembered that the bulk of the development work on the taxonomy (and its use) has been in colleges and universities and concentrated on the cognitive domain, and there has been less emphasis on the psychomotor domain. The
taxonomy reflects the stages of planned learning, in practice much (probably most)
learning is unconscious and unplanned, particularly in the psychomotor and affective
domains. It is not clear whether unconscious learning follows the same progression.
We consider the Cognitive domain to be a Knowledge domain, and accept the
re-ordering of the creating and evaluating levels, proposed by Anderson and Krathwohl. The taxonomy splits Knowledge into 6 levels. We consider the Psychomotor
domain to include performance of mental as well as physical skills, accept Simpson’s
seven levels, and so re-name it as a Skills domain. We rename the Affective domain
EDUKACJA ustawiczna DOROS"YCH 3/2012
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as the Attitudes domain (to include values), and accept the five levels proposed by
Bloom, Krathwohl and Masia. In the following section, we have partially re-worded
their level descriptors for clarity.
Progression by the learner tends to be in all three domains, so that a LO will tend
to have similar levels in each domain. In practice there are not 6 (Knowledge) x
7(Skills) x 5 (Attitudes) = 210 combinations: learners tend to progress in all three domains at the same time, it is unusual for there to be great disparities between levels
and LOs tend to be at related Bloom’s taxonomy levels for all three domains. The
level of the Knowledge domain tends to be the dominant level in formal education,
and so has most influence on determining the overall level assigned to a qualification
in a Qualification Framework. The following tables show our recommended levels and
descriptors for the three domains.
Knowledge Domain
K1

Level Name
Remembering

K2

Understanding

K3

Applying

K4

Analysing

K5

Evaluating

K6

Creating

Level descriptors
‘Know what’. Recall data or information; quote rules, definitions,
laws
‘Know why’. Understand the meaning, translate, interpolate, and
interpret instructions and problems. State a problem in one's own
words.
Know how to use a concept in a new situation or unprompted use of
an abstraction. Apply what was learned in the classroom into novel
situations in the work place. Put a theory into practical effect; demonstrate, solve a problem, manage an activity.
Know how to examine information in order to understand, explain
or predict. Separate material or concepts into component parts so that
its organisational structure may be understood. Distinguish between
facts and inferences. Interpret elements, organizational principles,
structure, construction, internal relationships. Determine quality,
reliability of individual components.
Know how to weigh up ideas and make a judgement. Make judgments about the value of ideas or materials. Assess effectiveness of
whole concepts, in relation to values, outputs, efficacy, and viability.
Exercise critical thinking. Conduct strategic comparison and review;
make judgements relating to external criteria.
Know how to bring information together in order that something can
be decided or acted upon. Build a structure or pattern from diverse
elements. Put parts together to form a whole, with emphasis on creating a new meaning or structure. Create new patterns/concepts structures, systems, models, approaches, ideas.

It should be noted that the ‘applying’ level in the Knowledge domain is not about
performing a physical or mental skill; it is restricted to applying an idea or concept in the
Knowledge domain and excludes attitudes and skills. Also note that Understanding is
simply one of the levels of the Knowledge domain. The common phrase ‘Knowledge
and understanding’is not helpful as it further confuses the meaning of knowledge.
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Skills Domain (including mental skills as well as physical dexterity)
Level Name
Level descriptors
S0 Awareness
‘Conscious incompetence’
S1 Readiness
Know and be ready to act upon a sequence of steps in a process.
Recognize one’s abilities and limitations (health & safety).
S2 Attempting
Imitation: Observe and pattern behaviour after someone else, following instructions and practising. Performance may be of low quality.
Guided Response: Learn a complex skill (early stages) including
imitation and trial and error. Adequacy of performance is achieved
by practising.
S3 Basic
Learned responses have become habitual and the movements can be
proficiency
performed with some confidence, precision and proficiency. Few
errors are apparent. Conscious competence.
S4 Expert
Skilful performance involves complex patterns. Proficiency is indiproficiency
cated by a quick, accurate, and highly coordinated performance,
requiring a minimum of energy. Coordinate and integrate a series of
actions, achieving harmony and internal consistency. This category
includes performing without hesitation and automatic performance.
S5 Adaptable
‘Unconscious competence’. A high level performance becomes natuproficiency
ral, without needing to think much about it. Skills are well developed
and the individual can modify movement patterns to fit special requirements. Respond effectively to unexpected experiences. For
example: Modify instruction to meet the needs of the learners. Perform a task with a machine that it was not originally intended to do
(machine is not damaged and there is no danger in performing the
new task).
S6 Creative
Create new movement patterns to fit a particular situation or specific
proficiency
problem. Learning outcomes emphasize creativity based upon
highly developed skills. Develop new techniques and/or procedures.

The Awareness level relates to an absence of skills, and so is strictly knowledge
rather than skill; it is an entry level for the skills domain. Similarly the Alertness level
(below) relates to an absence of appropriate attitudes/values, and is an entry level for
the Attitudes domain.
Attitudes (and Values) Domain
A0
A1

Level Name
Alertness
Complying

A2

Valuing

Level descriptors
Awareness, willingness to hear, selected attention.
Active participation on the part of the learners. Attends and reacts to a
particular phenomenon. Attitudes are adopted without consideration
or modification, and may be imposed upon the learner by those in
authority. Learning outcomes may emphasise compliance in responding, willingness to respond, or satisfaction in responding (motivation).
Attaches values and expresses personal opinions. Decides the worth
and relevance of ideas and experiences, but as isolated and independent instances. Accepts/adopts a particular stance or demonstrates attitudes, while remaining constant, are not consistent with
each other.
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A3

Relating

A4

Commitment

Considers ethical issues at an abstract, conceptual level. Organizes
values into priorities by contrasting different values, resolving conflicts between them, and creating a coherent value system. The emphasis is on comparing, relating, and synthesizing attitudes and values so that they are consistent.
Commits to a value system that shapes behaviour. The behaviour is
pervasive, consistent, predictable, and most importantly, characteristic of the learner. Learner can act as a role model. Instructional
objectives concern the student's general patterns of adjustment (personal, social, emotional).

4. Implications of Learning Outcomes
The use of LOs can have a serious impact on the methods of assessment, and here
is the key to the difficulties and reluctance to shift to common use of LOs. But LOs
are particularly helpful in designing assessment. Not only is it straightforward to ensure that there is assessment for every LO, but also Bloom’s Taxonomy indicates what
is the depth of learning and the learning domain, and so an appropriate assessment
technique can be selected. Learning outcomes can be used for recognition of prior
learning (both non-formal and informal), award of credit, improving quality, planning
the process of learning etc.
To list just some of the potential implications for LOs:
• individual oriented, or student centred learning (In the previous paradigm, there
was an emphasis on the teacher’s role as mentor or main conductor of the learning process, but this situation is changing with increasingly important activity by the learner
himself. The main change is from method of delivering to outcomes of the process);
• curricula and training courses will have to be re-written in terms of delivery
plan, content, up to the assessment strategy;
• there will be a stronger push towards smaller chunks of qualifications – modular training and curricula with assessment at the end of each of the units, with easy to
measure outcomes;
• with LOs there will be stronger links between learning experience and occupational standard;
• smaller units completed by the learner will give a greater sense of achievement and provide motivation
• if the LOs in various areas of education can be expressed in a similar manner,
they can fulfill the role of a “common currency” providing a tool for comparison;
• the easier and more manageable process of acquiring competences unit by
unit, means that LOs facilitate progression within a profession (upwards towards the
higher levels) or increasing the variety of competences for the use by individuals in
their careers (horizontal progression widening the range);
• recognition of prior learning and guidance will be better for the user, who will
more easily get specific advice on the purpose or target of further development rather
than which course to attend.
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5. Adoption of Learning Outcomes
Take up of LOs by different sectors of education is very varied. The strongest and
fastest to adopt LOs in common practice is VET. Adult education has also embraced
LOs, no doubt because of the focus on competence rather than formal learning. But
HE and general education struggle mostly because of the implications of changes in
the current assessment procedures leading to certification. New ways of assessment
unfortunately bring more issues to the discussion: cost, reliability, efficiency, practicality but mostly trust. It is very hard to trust a very new solution since there is no
experience amongst the end users.
The EHEA framework, EQF and ECVET are all linked by using LOs. Here are
some quotes from the London Communique of 2007 after a meeting reaching agreement
on further development of the HE Framework. This is how they see the use of LOs:
“We underline the importance of curricula reform leading to qualifications better
suited both to the needs of the labour market and to further study. Efforts should concentrate in future on removing barriers to access and progression between cycles and on
proper implementation of ECTS based on learning outcomes and student workload”.
“Qualifications frameworks are important instruments in achieving comparability and transparency within the EHEA and facilitating the movement of learners
within, as well as between, higher education systems. They should also help HEIs to
develop modules and study programmes based on learning outcomes and credits, and
improve the recognition of qualifications as well as all forms of prior learning”.
“We urge institutions to further develop partnerships and cooperation with employers in the ongoing process of curriculum innovation based on learning outcomes.”
“With a view to the development of more student-centred, outcome-based learning, the next exercise should also address in an integrated way national qualifications
frameworks, learning outcomes and credits, lifelong learning, and the recognition of
prior learning”4.

Conclusions
Careful planning is needed for the introduction and use of LOs in education (HE,
VET and any other education) under European and National Qualifications Framework. We are fully aware of the work which has been already done in Polish HE, defining broad LOs for the respective subjects, but other steps of that process are also
needed, which will bring changes to: assessment methods, students’ awareness of the
existence and relevance of the LOs for their course, the role and awareness of teachers, how LOs can help their work.
Bloom’s taxonomy provides a widely accepted, consistent and straightforward
framework for describing the depth of learning to be achieved in each of the three
domains. By setting explicit Bloom levels for each LO it makes it easy for the teacher
to design appropriate learning activities (methods), for the student to manage their
4

London Communique Towards the European Higher Education Area: Responding to challenges in
a globalised world in [www.coe.int/t/dg4/highereducation/ehea2010/London%20Communique%20%2018-05-2007.pdf]
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own progress and for the assessor to design appropriate assessment tools. Creating
consistency in this way between teaching and assessment is a major part of the education reform triggered by the EQF.
In Poland very real progress has been made when the new set of LOs has been
defined for the teachers training course, approved and published as an example by the
Ministry of Science and Higher Education5. All of the above steps lead towards the
National Qualification System, with LOs defined across the entire education spectrum,
covering Lifelong Learning and reflecting the needs of the labour market, civic society
and the individual needs of learners.
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S!owa kluczowe: projekt badawczy, proces projektowania, twórcza dzia!alno dydaktyczna, komputerowe wspomaganie kszta!cenia, projektowanie procesów, materia!ów
i zasobów dydaktycznych.
Streszczenie
Celem opracowania jest zaprezentowanie pierwszych rezultatów projektu „ICTinED”
oraz procesu projektowania w kontek cie twórczej dzia!alno ci dydaktycznej wspomaganej komputerowo. Wzi to pod uwag nast puj ce obszary tematyczne: 1) definicja
a zakres i w!a ciwo ci projektowania; 2) rozwi zywanie problemów a kreacja pomys!u
i sukces twórczy; 3) proces projektowania a komputerowe wspomaganie kszta!cenia.
Rozwa ania wskazuj na metody koncypowania warunkuj ce „sukces twórczy” oraz na
sprawne (w my l prakseologii: praktyczne, skuteczne i ekonomiczne) dzia!ania podejmowane w projektowaniu procesów, materia!ów i zasobów dydaktycznych.

Introduction
The incessant changes in the surrounding world exert influence on the widely understood process of education. The primacy of the omnipresent information/communication technology (ICT) turns it into a natural environment for didactic/educational processes. Its dynamic transformation affects social, economic and
cultural preconditions of the process, among others. The publication is mainly meant
to indicate the areas and forms of application of ICT in education, but it will also attempt to flag post potential perils accompanied by the newly introduced applications.
The divagations will mainly focus on two main aspects of the problem: on changes in
new tendencies in ICT, and on creativity manifested in independent designing of educational materials, processes and resources.
In recent years, the progress in ICT has manifested itself in continual development of mobile technologies. Nowadays, a netbook, an ultrabook, a tablet or a smartEDUKACJA ustawiczna DOROS"YCH 3/2012
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phone have all become synonymous with the notion of a computer. The LTE (Long
Term Evolution), which constitutes a step forward towards the so called fourth generation of mobile telecommunication, makes it possible to surf the Internet with the speed
of 100Mb/s, a speed that not long ago was only possible with the use of terrestrial
permanent links. Smartphones, tablets and mobile broadband networks not only constitute the future of ICT technology, but possibly also the future of education. The
development of mobility is additionally enhanced by the expansion of cloud computing technology, in which a network cloud provides access to programs, data and diverse services, such as information, communication and broadly understood entertainment. Unquestionable success of such social networking sites as Facebook, Twitter
or NK in Poland is based on the principle of concentration in a single location of all
components required by users. Educational applications of the cloud are very promising, as, in accordance with the controversial theory of connectivity, knowledge may be
nested in network resources, i.e. outside of human mind (see: J. Morbitzer, 2010, pp.
185-194). In the wake of evolutionary determinants, human knowledge increases in
linear fashion, whereas the knowledge accessible in the network increases exponentially.
Connectivity, promotes the dominance of the network, as its loops incessantly compete
for new connections, thus keeping the network alive and constantly learning. Making
new connections and finding information have nowadays become basic skills. The subscribers to the theory maintain that pupils, when connected to the Internet, find much
more than unverified clusters of information there. The discoveries of neurobiology and
mathematical networking models make them believe that the structure is of self-learning
character and incorporates knowledge which exceeds individual perceptual capabilities.
People are no longer confined to cognition limited by their personal features, as they
may replace their own memory with the limitless ‘external memory’. Yet, there is still
an open question as to what will happen in case the connection is down?
The ever-diminishing cost of the new technology is also consequential, as it radically facilitates its popularisation and turns its former elite connotation into an omnipresent egalitarian value. It is especially important in the context of the economic crisis encompassing the ever-growing number of Western countries, which was mainly
instigated by unfavourable demographic changes and the ever-growing public debt.
The aging societies of Western countries will not be capable of retaining the ‘prosperous model of the state’. Their excessive social commitments require in-depth revision,
which generates understandable resistance on the part of societies that have become
accustomed to social security. Unfortunately, the educational sector may fall victim of
the inevitable cuts in national budgets.
In the context of creativity and designing, the outcome of the TED (Technology,
Entertainment, Design) conference is also worth mentioning. It was aimed at the
popularisation, according to its motto, of ‘ideas that are worth spreading’. The TED
conferences annually feature a lively discussion on the model of contemporary education, which, according to many, is incompatible with the surrounding reality. The deficiencies in the shaping of creative and innovative attitudes seem to emerge as one of
the most pressing problems of our time. One of participants, Ken Robinson (2011),
draws our attention to the following paradox: being children, we all explode with ide118
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as, we are highly creative, but being adults, the majority of us maintain that we are
neither creative nor resourceful. What occurs at the time when children grow up? Employers all over the world search for employees who are creative, flexible and easily
adaptive to the changing environment. They frequently maintain that it is not easy to
find such people. The question: ‘what is creative?’ seems to be of key importance
here. What should be done in companies, schools and organisations to develop (support) creativity and resourcefulness in a constructive and systematic fashion? Ken Robinson locates the solution in fundamental reconstruction of schooling systems, so that
they are capable of nurturing creativity and recognising the diversity of types of intelligence and talents. By and large, creativity in education may manifest itself in creative
and innovative approach to the task of designing of didactic processes and resources, to
planning curricula and didactic methods, as well as to unconventional use of accessible
educational resources. Taking into consideration the openness of new generations to
technological novelties and entertainment, the introduction of edutainment (education
and entertainment in one), as a didactic method, appears to be an excellent solution. The
fashionable neologism has every chance of becoming a synonym to modern entertainment-assisted education. Naturally, mere creation of entertaining presentations must not
become an aim in itself. Instead, the objective of forwarding valuable (educational) content in modern disguise must constitute the main driving force here.
The authors contributing to the project share their experience, considerations, reflections, and also academic pragmatism, by raising certain aspects selected from the
broad field of information/communication technology. The publication (ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources, E. Baron-Pola czyk (ed.), Oficyna
Wyd. UZ, Zielona Góra 2012, vol. 1 and vol. 2) is a direct aftermath of the first stage
in the international „ICTinED” project (see: International Research Project…, 2012).
It also incorporates an interdisciplinary perspective on ICT, which is situated at the
borderlines of pedagogical and technical disciplines. It features the effects of academic
effort on the part of 21 authors, who analyse problems related to designing in computer-aided didactic/educational processes, both in their theoretical and practical dimensions. The compilation has been created owing to international cooperation of
many researchers and scientists hailing from the following academic institutions: Nicolaus Copernicus University, University of Szczecin, University of Warsaw, School of
Exact Sciences USKW in Warsaw, University of Zielona Góra (Poland); University of
Ostrava (Czech Republic); Constantine the Philosopher University in Nitra, Matej Bel
University of Banská Bystrica, Comenius University in Bratislava (Slovak Republic);
Russian State Technological University K.E. Ciolkowski in Moscow, Moscow State
University of Railway Transport (Russia); Nesna University College (Norway). Two
parts have been isolated in the publication. The first part focuses on social/cultural and
educational aspects, whereas the second part rather emphasises the engineering/technical
aspect of the analysed phenomena. The monograph addresses problems related to designing of the didactic/educational process, to multimedia didactic materials and to ICT
infrastructure and resources. Thus, it is meant to target all these readers who are interested in practical, efficient and economical application of ICT methods and tools in
broadly understood education. The problems presented in the publication may prove
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useful not only to researchers of the subject-matter, but also to students and teachers
who are interested in introducing new technologies into their professional practice.
Special words of gratitude are directed to all participants of the project and reviewers, to Professor Henryk Bednarczyk and Doctor Jolanta Religa from the Institute
for Sustainable Technologies, National Research Institute in Radom (Poland) and to
Professor Per Arne Godejord from the Nord-Trøndelag University College (Norway).

Definition – scope and characteristics of designing
The coupling of academic science and technology into a single structure is a potent tool promoting progress and wellbeing of societies. On numerous occasions it is
the process of designing that links the two otherwise separate worlds. It emerges in
‘science/technology hybrid’ societies as a driving force to ever increasing demand for
particular products of science that are implemented technically and economically. The
demand, shaped by social requirements, profiles the objectives, the place and the role
of designing in individual lives. According to the subject-matter literature on designing, there are multiple definitions of the notion. Undoubtedly, it is a consequence of
the traditional point of view which saw designers in all those who undertook actions
meant to modify the surrounding reality (see: E. Baron-Pola czyk, 2012, pp. 13-36;
Eadem, 2006, pp. 13-17). The particular cases of designing may additionally encompass pedagogical designing.
Modern technology is apparent in the dynamic development of ICT, as well as
computer and internet technology. It is nowadays typically expected that the achievements should be reflected in the designing of didactic activity. Thus, contemporary
teachers (as well as pupils) are expected to undertake actions in their pedagogical
practice which will promote the designing of didactic processes by means of technical
resources, such as multimedia or hypermedia based didactic materials, as well as ICT
infrastructure and ICT resources necessary in the implementation of educational media. Therefore, designing computer-aided didactic activity, focused on solving educational problems both by teachers and their pupils, is directly related to creative endeavors permeated with conceptual thinking and creation of ideas. It is also of utmost
importance that the purposeful actions meant to satisfy educational needs are accompanied by methods of conception that condition ‘the creative success’.
The practice of defining basic terms of a given discipline makes ‘our language
clear, distinct and finite’ (T. Kotarbi ski, 1986, p. 38). Thus, the paper’s central notion
of ‘designing’ accordingly requires appropriate clarification. At first, it seems that in
the wake of the traditional point of view there exist multiple definitions of the term.
More specifically, as many as there are objects to be designed. It is a consequence of the
popular conviction that each individual may be a potential designer. We may all design
objects, enterprises, processes, forms and corresponding contents. We do not only design at work, but also for our own satisfaction and pleasure. Hence, it is not only professional engineers who design, but all individuals who decide to devise a method of reshaping one situation into another that is more adequate. It is an activity undertaken with
an intention to modify the reality. It encompasses purposeful activity directed at solving
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problems and as such is associated with creative activity, i.e. constructing something
that is new and useful, something that did not exist prior to our intervention. According
to Gerold Patzak (1982, p. 20), designing is by and large a process which extends from
a starting point to a concluding point (i.e. from the problem to the solution, from the
need to the satisfaction). There is also a branch of knowledge on the nature of designing
at our disposal, meant to facilitate fuller and deeper grasp of its inner workings.
The analyzed term is closely interrelated with other terms, such as ‘design’, ‘to
design’, ‘designer’. Its Polish name is etymologically, made up of two parts: pro,
which in Latin and Greek stands for ‘in front of, before’, and iacere, which in Latin
stands for throwing, hurling. The combination of the two parts resulted in proicere, i.e.
hurl forwards, proiectio – protrusion forwards, or proiectus, i.e. protruded forwards
(K. Kumaniecki, 1983, p. 398, 399; Nowa encyklopedia…, 2011). Therefore, the Latin
word proicere meant something like hurling ahead, focusing on what is going to be.
Hence, English ‘projecting’ as well as ‘designing’ relate to future states, to what will
be or is supposed to be. It is a conceived action, an idea, an arrangement, an intention
to do something (Multimedialna Encyklopedia…, 2002). According to the dictionary
of Polish language ‘a design’ (projekt in Polish) means something like: an idea, an
intention, a new idea, a suggestion, a proposal, an initial version, a plan of action, but
also a drawing or a description of a technical object to be conceived in the future
(a document with calculations, drawings etc. related to a given object or device). ‘To
design’ typically means the same as ‘to make drawings or verbal descriptions’ of objects or enterprises to be created in the future. Therefore ‘to design’ is an equivalent of
other verbs, such as ‘to plan’, ‘to intend something’. ‘A designer’ is naturally a person
who is the author of a design, but also a person who specializes in making designs
(W. Kopali ski, 2002; S!ownik j zyka polskiego…, 2012).
The act of designing encompasses technical, architectural, legal or even social,
medical, administrative as well as pedagogical designing (such as the abovementioned
designing of the educational process or didactic materials). Designing in general, or
simply ‘designing’ is a construct notion, i.e. a multidimensional conceptual creation
subjected to research scrutiny. The construct on the one hand features a well-grounded
empirical reference in real processes of designing. On the other hand, however, it is
theoretically rooted in general methodology (praxeology and general theory of systems) and in science studies related to practical disciplines of applied science. Such
understanding of designing, according to Wojciech Gasparski (1988, p. 25), is related
to three semantic areas: 1) the agent of designing (causative context); 2) the object of
designing (objective context); 3) the process of designing (functional context).
In the aspect of overall perception of a given activity or particular types of activities, designing is perceived as one of many types of activity that is distinguishable
from the other types by the fact that it is meant to prepare a given action, a creation or
a construct (it is thus a preparatory act), it is a conception of what is being prepared (in
other words immanetization) (Idem, 1991, p. 46). This is how designing, as an overall
perception that remains in accordance with the point of view of praxeologists, is perceived and defined by Tadeusz Kotarbi ski (1990, p. 409, 410), who sees designing as
‘a prime actor of practical sciences’. He maintains that designing involves search for
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certain conditions, ‘adequate, specific states that are nevertheless interwoven with a
degree of objective preconditions, e.g. with certain natural laws, natural courses of
events or certain preordained rules traditionally functioning in the area of human reality’. The author defines the design as ‘a description of a conceived act or creation’ and
states that we may relate it to someone who has mastered ‘a given practical skill’ or
‘an art of doing something’, if we can perceive that the person ‘is able both to design
in a given area (the realm of practical science) and to implement the design in practical
circumstances (the realm of technical agility)’ (Ibidem, p. 412).
Also Herbert A. Simon’s perception is worth considering. He ascribes to designing not only its craftsmanship’s function, but also its culture-making role. According
to the author, designing links, in the same fashion as music, all people regardless of
what and where they design. Each of them may share professional experience with
specialists of other practical disciplines. According to Herbert A. Simon (1991, p. 4),
in order to learn about humanity, it is necessary to learn about individual human beings. He maintains that ‘human beings are simple creations in terms of behavior: most
of what is complex in their behavior is rooted in the complexity of their surroundings
and in the search for adequate solutions, i.e. designs’. Furthermore, he concludes:
‘Learning about humanity is vastly conditioned by our understanding of the art of
designing, defined not only as a component of professional training of engineers, but
also as a fundamental discipline for each and every educated individual’. This attitude
to designing (similarly to Tadeusz Kotarbi ski’s approach) may be labeled as
praxeological, as, in its essence, it approximates the program of general methodology
– praxeology and general theory of systems. The advocates of praxeological-systemic
concept of designing maintain that the spirit of the concept manifests itself in recognizing the process of designing as conceptual groundwork for future activities. With
such understanding of the process of designing, it is meant to reduce non-standard
situations to standard situations. In other words, we design for those who perceive
a given practical situation as non-standard (relative or absolute) (W.C. Dorosi ski,
W. Gasparski, S. Wrona, 1981, p. 10, 14). What is more important, designing is identified in a more broadly understood humanist aspect, especially in prexeologicalsystemic drift of the art of designing, according to which designing is understood as
conceptual preparation to future actions. It is approached generally with emphasis on
the overriding objective also known as the external objective (satisfying particular
needs of the recipient) (W. Gasparski, 1991, p. 51, 52). Such understanding of the art
of designing is especially worthwhile in the context of pedagogical interest in which
activities are purposefully designed in order to achieve preordained objectives.
The information/preparation phase of a given action is typically labeled as designing, which is pointed out by W!adys!aw Mantura (1994, pp. 12-14), who enumerates its following fundamental features: 1) as a phase in a broader procedure, it is
characterized by the whole set of features understood as conscious and purposeful
human behavior; 2) the preparatory character of designing denotes its importance,
conditioning all other consecutive phases of a given activity, but also highlights the
fact that it is concerned with the future (relation to its Latin etymology in which
proiectus means protruding forwards); 3) preparation encompasses the remaining phases
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of the whole activity and is related to all of its components (the agent, the tool, the material and the result/objective); 4) information oriented character of designing is apparent
in the specification of its elements, and especially in the fact that the material and the
result take shape of a collection (system) of information, a tool for means and methods
of processing information, whereas the agent is dominated by its mental activity.
In relation to simple, mundane, common and informal activities we may assume
that designing is a phase in the overall procedure of inventing methods of execution.
Designing, being an activity, is a purposeful behavior: it aims at a target, i.e. a state
that is considered to be of some value. In search of definition in the purposefulness of
actions, we may state that ‘designing involves elaboration of cognitively rooted conceptions of changes and actions that are indispensible for their implementation’
(W. Gasparski, 1988, p. 142). Citing Wojciech Gasparski (1991, p. 46), while considering the realm of designing in the context of divagations on professional endeavors
undertaken by teachers and educators, two semantic areas must be considered: 1) the
assortment of exploits executed by designers, i.e. their craftsmanship; 2) products of
their endeavors, i.e. the compilation projects assembled by designers in their efforts of
changing the reality, which are typically based on the cognition of the reality and remain in accordance with socially recognized estimates. In relation to the multiple proposals defining the notion in question, if seen in the context of pedagogical needs for
analyses and reflections, it should be understood as an invented strategy, an idea, an
intention of execution, a type of pedagogical activity subservient to the executed action, or an implemented creation in the area of didactic and educational assignments.
We must also remember that the designing of didactic activity, with its reflections in
the process of teaching and learning, leaves its imprint on the other agent of the educational process, i.e. the activity undertaken by pupils.
The paper, which is chiefly focused on teachers, while relating to the process of
designing, automatically relates also to the overall procedures performed by teachers
and to the products of the procedures, i.e. the collection of projects assembled by
teachers in their efforts to (based on the cognition of the surrounding reality in accordance with socially acceptable estimates) changing their didactic reality. In this sense,
designing is understood as conceived plan of action; an idea, an intention of executing
a given action – a type of activity undertaken by teachers in their educational practice,
designed to implement an action, to introduce an object in the area of processes, materials and didactic resources.

Solving a problem – creation of an idea and creative success
The divagations concerning the process of designing an educational process (especially designing technical means in didactics), require special attention to problems
related to the satisfaction of needs in purposeful human endeavors, to the process and
object of designing and to the designing agent. However, in the context of creative
activity of designers (teachers and pupils), special attention must be paid to problems
related to conceptual technical thinking and the creation of ideas.
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According to Edward V. Krick (1975, pp. 129, 141, 150, 175, 183), designing as
a manifestation of engineering activity, is a process encompassing actions and events
occurring between the emergence of the problem and the creation of documentation
describing the solution of the problem, satisfactory from functional and economic points
of view as well as compliant with other requirements. The whole of the process of designing, whose main function is to solve technical problems, may be broken into five
phases of execution: 1) formulation of the problem – a problem that requires a solution
is defined in general terms, without any details; 2) analysis of the problem – the problem
is defined with attention paid to details, taking into consideration the limitations and
evaluation criteria; 3) search for solutions – a certain number of variants of possible
solutions is gathered on the basis of consultations, own ideas and findings. A collection
of multiple solutions and fragmentary answers is created; 4) decision – evaluation of
collected variants, comparison and selection until one is selected as the best. The deciding criterion is included in accurate evaluation of the economical factor formulated in
the ratio between benefits and costs; 5) documentation – documentation for the selected
solution is elaborated in detail (description, drawings, icon model). The author emphasizes that, regardless of what is created (what is subjected to designing), it is always
executed by means of the same basic process of designing (Ibidem, p. 129).
The American design scientist Gerald Nadler (1991, p. 61) suggested ‘a planning
and design approach (PDA)’ to describe the methodological discriminant of professional endeavors (on the basis of 40 professions), which are focused on planning and
designing. The author distinguishes in this respect 5 phases, also known as PDA phases: 1) The first phase encompasses elaboration of objectives hierarchy and their recording in the shape of sentences defining the objectives in array from the lowest to
the higher order; selection and indication of the objective which is supposed to be
reached by search for a suitable solution; indication of measures of effectiveness,
meant to evaluate the degree of execution of the selected objective. It is possible to
devise more than one hierarchy and select more than one objective. 2) The second
phase involves generation of ideas for solutions, which may lead to preordained objectives (including objectives of high order). 3) The third phase involves grouping and
shaping of generated ideas in larger clusters, which constitute a basis for subsequent
selection of the ideal solution, which in turn leads to the concluding phase, whose
degree of execution is the highest and which takes into consideration only the factors
which are the most frequent and the most important, treating other factors as subservient. 4) The fourth phase involves implementation of the solution in practice with adequate tuning of the details of the execution to objectives and the nature of the task.
5) The fifth phase involves the creation of a permanent environment which favours the
newly introduced changes and perfects the assumed solution. The planning and design
approach is based on initial assumptions, otherwise known as axioms, on the basis of
which Gerald Nadler (Ibidem, pp. 62-64) formulated his theses characterizing PDA
and procedural steps compatible with the approach.
An extension of this approach to design from the point of view of permanent improvement and quality management is so called PDCA (plan-do-check-act or plan-docheck-adjust) cycle, which was made popular by W. Edwards Deming. The concept of
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PDCA is based on the scientific method, as developed from the work of Francis Bacon
(Novum Organum, 1620). The scientific method can be written as „hypothesis”„experiment”-„evaluation” or plan, do and check. A fundamental principle of the scientific method and PDCA is iteration, once a hypothesis is confirmed (or negated),
executing the cycle again will extend the knowledge further. Repeating the PDCA
cycle can bring us closer to the goal, usually a perfect operation and output (R. Moen,
C. Norman, 2012).
The process of designing – computer-aided education
Designing an educational process, its materials and support resources is meant to
prepare an educational act and/or a corresponding product in accordance with socially
approved estimations and with preordained didactic-educational objectives. Regarding
designing for the sake of educational practice, we must consider actions performed by
teachers and pupils and the products of the actions, i.e. designs which were conceived
by both teachers and pupils in their attempts to change the didactic reality.
Purposefully directed activities involving solving problems related to the process of
learning/teaching owe much to computer technology and computer-aided methods.
A broad spectrum of possible applications both in didactics and in more broadly understood education is emphasized in dissertations dedicated to the subject-matter (see:
E. Baron-Pola czyk, 2009, pp. 9-25). Seen from the perspective of the theory of education, computers must be regarded as modern didactic tools, according to the relevant
typology included within the group of complex tools (W. Oko , 1998, p. 303) and technical categories of teaching tools which automate the didactic process (C. Kupisiewicz,
2000, p. 180). Their principal function, rooted in their intrinsic properties, is the betterment of the learning/teaching process and succeeding in optimal school achievements.
Accordingly, application of computers must follow the principles of optimization of the
educational process, which should, in turn, be reflected in adequate designing of activities directed at accordingly formulated objectives. The functions of computers, recognized as a cognitive tool (B. Siemieniecki, 2002, p. 85), come down to the following: to
visualize the educational process, i.e. to extend the scope of perception of the surrounding reality in the learner; to facilitate the cognitive processes; to assist in the process of
exercising the skills of practical functioning in pupils; to display materials eliciting emotional response in pupils (W. Oko , 2001, p. 392).
In the aspect of divagations on didactic and educational functions of computers, we
must emphasize the fact that they facilitate both teachers’ and pupils’ endeavors (they
support and optimize the process of learning and teaching). Accordingly, computers may
be utilized in didactic-educational activity (thus, taken into account while designing) in
four integrative educational strategies: in expository, problem, practice and exponential
methods. Thus, learning is facilitated (acquisition of information, skills, abilities, habits
and attitudes) through: acquisition of information, discovering reality, practical activities
and experience. In such contexts computers are treated as tools (means of didactic communication), which offer, plan and organize the process of teaching and learning. On the
other hand, in view of the presented basic notions of the process of designing, ade-
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quately equipped computers are excellent tools for designing (appropriate designing
methods and tools) utilized in the process (procedures) of designing.
We must also direct our attention to the differentiation of the spheres of manifestation of targeted activities directed at the satisfaction of needs and expectations in
contemporary didactic procedures. In this respect, we may isolate three basic procedural areas:
1) designing the didactic-educational process – planning and organization of lesson
units (methodological, educational) supported by IT tools and methods; planning
and organization of classes (of all didactic strategies: associative, problem, exponential and operational) making use of multimedia didactic tools (digital media);
2) designing multimedia didactic materials – educational media (display materials,
computer programs, internet programs, multimedia coursebooks, didactic packs
etc.);
3) designing ICT infrastructure and ICT resources necessary for the functioning
of educational media – educational platforms, e-learning, ICT tools (hardware and
software).
Designing the process of education by means of computer technology must consider the answers to the following questions:
1) who is teaching? – professional qualifications of the teacher, IT competence to be
relied on in terms of instrumental (engineering/technical and pedagogical) and directional (axiological and economical) abilities (see: E. Baron-Pola czyk, 2011,
pp. 84-92);
2) who is being taught? – features of learners, needs and expectations of pupils –
members the digital society (the addressees of the ICT tools);
3) what is being taught? – objectives and contents of education, delineated by curricula and indicating the requirement for the utilization of modern ICT methods and
tools in the process of teaching;
4) what are the conditions? – methods, forms, organizational utilities, ICT infrastructure at the premises (access to computers, the Internet, digital tools, multimedia
materials and access to school computer laboratory);
5) to what effect? – supervision and evaluation of the extent of the implementation of
the objectives, effects of computer-aided education.
In the process of designing methodological units – especially in the process of
searching for preordained values and targets, optimal methods conditioning the course
of designed classes (expository, problem, practice and exponential), it is important to
establish what function in the educational ventures is anticipated for the use of computers. In designing assumptions, we must take into account and decide whether the
computer equipped with the right software finds its practical application in the teaching/learning process, e.g. in the establishment of the level of preparation and achievements of learners; communication of curricular content, provision of visual representation, displaying exercises for self-study; simulation of processes and problematic situations; running a dialogue between the learner and the computer software; organization of multimedia transmission of curricular contents; storing achievements and previous educational stages in computer memory. Considering the didactic application of
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computers, it is important that designing assumptions take into account the decision
whether we want to make use of a given strategy in the teaching/learning process:
learning programs; program presenting the learning material; programs supporting the
process of the elaboration of the educational material; programs developing creative
skills; educational games and plays; didactic monitoring; programs partially supporting the process of teaching/learning, additional materials (expert systems for diagnosis, computer simulators) (see: B. Siemieniecki, 2002, pp. 105-107). It is also worth
indicating such areas as: pedagogical diagnostics and therapy, school organization and
management and educational research.
The theoretical premises have been based on the axiom that in the process of designing, and consequently evaluating multimedia materials (MMD), we must take two
basic areas into account: engineering/technical and pedagogical, especially with emphasis on the methodology of particular subjects. On the basis of the analysis of subject-matter literature and practical experiences, it has been established that the essence
of MMD designing addressed to contemporary pupils is captured in the quality values
of the materials in the following categories:
1) cognitive and utilitarian values:
a) accurate content – academic level, congruency with up-to-date academic findings;
b) didactic value – congruency with educational values and objectives, congruency
between the content and the topic (curricular content), projected competence of
pupils (the extent of possessed knowledge and skills), congruence with the principles of psychology of learning (motivational and activating values);
2) technical values: esthetics, communicativeness, interactivity, ergonomics, modernity, software stability;
3) ethical values, legal and social/economic: costs of purchase and maintenance,
possibility of utilizing various, also older hardware platforms; security of information, royalty rights, licenses for software (E. Baron-Pola czyk, 2007, p. 13).
MMD designing (with emphasis on its logical function of the relation between the
creative object and the need) and MMD construction (as a logical function of the relation between the agent and the product) constitute manifestation of technical activity
(‘engineering’) of teachers and pupils. The processes encompass actions and events
taking place between the emergence of the problem and its successful solution from
the functional, economic and quality requirement-wise point of view (quality values
imposed by MMD) preordained in advance. The designed object (i.e. MMD) emerges
after the execution of the design, i.e. it is physical realization of the designed object by
means of adequate ICT means, methods and tools. In the context of execution of productive tasks (encompassing designing and construction of objects and creations), the
cycle of organized procedure is worth mentioning. Having found its confirmation in
the theory of praxeology, it indicates at the following, strictly interdependent phases
(stages) of rational activity: 1) recognition of the objective and embarking on a given
task; 2) analysis of the task; 3) planning; 4) preparation of pragmatic condition of execution of the plan; 5) execution of the task (implementation of previously prepared or
ready-made constructive, technological-organizational plans); 6) supervision and
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evaluation of the execution; 7) finalizing procedures (see: T. Kotarbi ski, 1970, pp.
73-79; H. Pochanke, 1985, pp. 149-156). The organizational cycle is of universal
character. However, in its most typical form it manifests itself in the execution of productive tasks, which may be undertaken by teachers and pupils in order to create
MMD. The major task here involves recognition, formulation, justification and systematization of general recommendations and admonitions concerning the efficiency
of procedures, i.e. practicality. In MMD designing efficient (practical) procedures are
effective in nature (i.e. lead to a preordained objective) and economical (productive
and cost-effective). The recognition of the situation and the need to execute MMD,
which will meet the preordained requirements (quality virtues required in didactic
materials), and making decisions concerning the purposefulness of creating MMD
awake intellectual activity in the process of solving the predetermined problems. Creative thinking, and, by the same token, creative use of computers, may result in innovative and original MMD designs. Properly designed MMD, i.e. according to technical
and pedagogical requirements, will enrich didactic repertoire of teachers and pupils,
and will also automate and actuate the educational process, so that it meets the expectations of pupils of the modern, media-based generation.
From the point of view of a learning organization (educational institution), optimal
designing of ICT infrastructure and ICT resources, indispensable in computer-aided
didactic process, are very important constituents. The optimization must be administered on multiple planes, and the implicated persons (teams) must display interdisciplinary skills and knowledge. On the technical plane, a selection of hardware and
software plane is a fundamental issue, which ensures the creation of the most typical,
friendly and easily accessible technological environment. No less important is the
issue of providing IT security, especially protection against cyber-crime. At the same
time, the environment must secure the possibility of demonstrating the newest and
most variable ICT trends and applications of MMD, or more generally of media, in
their broadest extent. Universal application of the process of virtualization and cloud
computing. Optimization on economical plane equals provision of the most costefficient purchase conditions, long-term service support, low-priced exploitation and
intensive (effective) utilization of the purchased IT infrastructure. The stage of analyses of tender specifications should involve detailed inspection of accessible support
programs and special conditions of hardware and software delivery provided by many
producers for educational institutions. Another important, but frequently not taken into
consideration, element is infrastructure maintenance cost. The fact that cheap devices
require costly maintenance is often ignored. It is, therefore, advisable to check energy
consumption before purchasing hardware, to ensure that it is dependable in long term
and that maintenance materials and administrative costs are within long-term financial
reach. Effective exploitation of purchased hardware denotes its maximal utilization in
the course of school lessons as well as provision of easy access to it outside of class
time, so that the still omnipresent syndrome of barred and dead-locked computer
room, utilized only under strict supervision of an IT teacher for a few hours a week,
disappears from our educational institutions. It is a potential source of considerable
losses, especially in the context of moral wear of IT infrastructure and drastically lim128
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ited means of its upgrading at disposal of educational institutions. On the didactic
plane the accessibility and universality of a designed ICT infrastructure must be thoroughly verified, so that it can be used for teaching multiple subjects and is able to
provide pupils with the most secure, valuable and progressive ICT trends. It is especially difficult to comply with the requirement, as the still freshly cropped digital revolution is still serving many instances of developmental ‘dead ends’. All in all, designing ICT infrastructure and other ICT resources for the purpose of education is a complex process, entailing extensive technical, economic and didactic knowledge and
interdisciplinary approach. Considering the fact that the resources are supposed to
ensure utilization of ICT in the course of many subjects, the problem encompasses
a very wide spectrum of disciplines.

Conclusions
The problem of designing (its definition, objectives, location, role, process, object
and agents) plays a crucial role in purposeful didactic activity, including computeraided didactic procedures. In educational designing, encompassing designing of the
didactic process, the designing of multimedia didactic materials and designing the ICT
infrastructure and accompanying resources, we must take into consideration the
spheres of activity directed at the satisfaction of needs and expectations of modern
education. Therefore, our fundamental guidelines must take into consideration the
capabilities and expectations of pupils in terms of their professional competence, including ICT competence, such as utilization and designing of ICT tools.
The divagations concerning the process of designing reveal the necessity of application of relevant methods of creative work, also known as heuristic methods, especially methods sustaining technical and scientific creativity. They are not only applicable in training of future engineers, but also in all professions which require designing in the course of their procedures (construction of new actions or products). This
group must certainly include teachers’ profession, especially those who teach Technology or IT. It is also important, as methods of conception condition the augmentation of the likelihood of creative success and optimization of solutions, which has its
application also in the process of designing the didactic-educational process, including
school curricula, lesson plans, didactic resources etc.
The optimization of solutions in multiple technical areas (functional, constructive,
technological, economical and others) is of supreme importance in the aspect of actions undertaken by teachers and pupils in order to design and construct technical didactic means. Also, when speaking of designing in the context of creating multimedia
didactic materials, especially for the purpose of general technical education, we must
notice the problems concerning the design of systems of scientific-technical information. Designing multimedia didactic materials in the form of an information system,
with its functional and technological properties, we must consider the successive
phases in the process of designing, i.e. procedural stages or stages of technical design
(J. Pocz sna, 1993, p. 59), i.e. from the recognition of a problem to its solution in the
course of: its formulation, analysis, search for solutions, decision, always bearing in
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mind the accompanying design documentation constituting the material record of the
design in relevant notation language.
Designing computer-aided didactic processes was labeled by Roman Schultz as
‘acts permeated with awareness, devoid of predictability, fine-tuned with changeable
conditions and situations, highly saturated with information, internally controlled,
resulting in untypical, unique and novel end products’ (see: R. Schultz, 1994;
W. Oko , 2001, p. 412). We are left with hope that the professional activity of teachers and pupils will be infused with invention, in the scope of tasks delegated to them
in the course of the process of designing materials or didactic-educational resources.
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Streszczenie
Zarówno w strategiach jak i mi dzynarodowych dokumentach Unia Europejska wskazuje
technologie informcyjno-komunikacyjne (ICT) jako kluczowy priorytet w edukacji we
wszystkich szko!ach oraz procesie uczenia si w ci gu ca!ego ycia, k!ad c nacisk na kluczowe kompetencje, edukacj informatyczn , innowacyjne strategie edukacyjne, e-learning,
elektroniczne rodki dydaktyczne, wirtualne uniwersytety, uczenie si on-line, modu!owo , etc., dlatego te obecnie zdolno do pracy z danymi i informacjami jest postrzegana
jako nadrz dna w procesie zarz dzania. Kadra mened erska szkó!, uniwersytetów czy innych instytucji edukacyjnych mo e osi gn konkurencyjn korzy w odniesieniu do innych instytucji czy firm, je li potrafi analizowa i ewaluowa informacje w tym obszarze z
odpowiedni szybko ci i skuteczno ci . Artyku! wskazuje mo liwo ci kszta!cenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarz dzaniu szko!ami, uniwersytetami.

1. Introduction
To be ready for college and career, each student need to be able to integrate and
apply 21st century skills, technical knowledge and abilities, and core academic knowledge. Comprehensive electronic school systems are designed for teachers, pupils, students and school management (also in the field of technical and vocational education).
They allow sharing and exchange of learning materials, preparations, documents, images, multimedia materials, etc. Registered user can create personal user profile activities and may seek colleagues with similar specializations and activities. Through discussion forum Teacher and Student Counseling Educational Society can share and
exchange their opinions, comments, experiences and communicate with each other.

2. Globalisation and customer = student orientation of education
Globalization is considered to be a characteristic feature of social development
phase, at present, while that appear is observed with all parts related to life. Therefore,
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we have to understand that reality and to look for appropriate possibilities and tools
for new information systems implemented within schools, universities, institutions and
companies.
However, the globalization conditions dictate a strict customer = student orientation and the quality management systems implemented and operated within any
school, university or educational institution shall correspond to ISO 9001:2000 requirements and provisions as well. The communication relations between customers =
students and suppliers = schools, universities and educational institutions are being
supported as a result Internet and network interconnections. However, this type of
interconnections enables lowering costs concerned to information acquisition, maintenance, distribution and utilization as well.
Possibilities of network interconnection among schools, universities and educational institutions and students are considered to be a matter of principal significance
and importance. At present, a lot of high quality computer systems and teaching &
education application software are available and no problem is considered, which
could be observed [Sa!ata 2009 , Raczy ska 2009]. However, making decisions provided
by the firm or company managers is becoming more complicated.

3. Structure of modern information system for managing in conditions of
today's education
An information flow with a good functionality is considered to be the principle
issue for making good and proper decisions. Rationality is the principle issue for making decisions; it means a selection of behaviour alternative found in the system to be
evaluated, which might be realized. The making decision result may be evaluated
based on that alternative. A generalized model of four nodes related to information
system incl. appropriate interconnection among nodes is shown in Fig. 1.

ABCDEF CA

F D

FF

C D

C E A

Fig. 1. Four basic nodes of information system and their connections
Source: own.

The interconnection among nodes D, I and T of the above-mentioned information
system is created based on information, primary documents and data. These four prinEDUKACJA ustawiczna DOROS"YCH 3/2012
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ciple nodes of the information system are being affected by external environment and
are being proved as the system input, while the input affects a functionality of information system nodes. The action execution is always considered to be the system output, while a selection of suitable methodology is an important issue for making proper
decisions Várkoly, Kieltyka, Jakúbek 2009
The process closely related to managing = making decision consists of the following elements:
• information concerned the problem, incl. aims or goals, which are being affected
via external environment (IS - D interconnection, see also Fig.1)
• criteria and rules for making decisions, based on which the methodology for
making decision the methodology excellence is judged
• the decision alone transferred into an appropriate measure (D - I interconnection
see also Fig. 1).

4. Concept of Business Intelligence for education management
Amid today’s economic climate, rapid technological advances, governmental
pressure, and increasing globalization, schools and teachers face complex challenges
in preparing students for the future.
Many schools, universities and educational institutions are expanding their technical
education programs to help produce a more qualified workforce. Effective CTE programs must reflect the reality of the changing workplace and give students ways to
explore career options, build transferable skills, and access multiple paths to success.
Like the world around us, the teaching and learning technologies, but also the information and communication technologies including information systems are continuously changing and improving. We can understand these changes just as trendy
change in long-term.
We are trying to establish support of analytic processing, mining of data and support of data storages establishments. But it is important to understand that present IS
of public administration does not offer quality analysis of important activities, they
just “look like” IS. It is necessary to change the data orientation and rather concentrate
on the knowledge and experience of individual suppliers, customers and other elements of corporate IS and also IS of public administration [Stašák 2011].
Over the all obstacles we can find in the information systems, we must add that
information system always consists of the complex of people, processes, program
systems, technical equipment and organizational rules. Information system is not
a single solution, but complex of all the used solutions [Várkoly, Kie!tyka 2010].
As mentioned earlier a fusion of facilities and forces related to firms, companies
and territorial institutions is considered to be the way to achievement of success in the
future.
The territorial co-operation alone may be done based on five key features of managerial control with the use of Business Intelligence advanced concept (see Fig. 2).
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Fig. 2. Five key attributes of managerial leadership using
the concept of Business Intelligence
Source: own.

5. Managing and positioning of modern education into „comfort zone”
Experience of teachers as well as scientists prefer activity based learning - learning by solving of problems, as better and more effective way of acquisition and
knowledge employment. And here it is lauded necessity of educational dialogue and
extensive exploiting of methods based on creativity, activity and cooperation. Many of
these accesses are supported by ICT, which in simultaneity already markedly affect
manners as well as educational content.
Authors on the base of actual experience with learning by ICT searched how participants of courses or managerial simulations react on learning with elements supporting
creativity and compared it on the base of university student samples..
Modern technologies create open global information and communication space
and setting teacher as well as school into new position (sometimes in positive and
sometimes in negative meaning).
Capability to exploit ICT, to realize learning on reassigned principals and key
competencies of students development are getting one of very important tasks of contemporary school on the side of teachers as well as on the side of students, it means on
both sides of chair.
Nobody doubting that It is important to integrate ICT into university preparation
as well as into whole academic environment [Fazekašová 2005].
introducing computers into education process today is truism, all advantages as well as
disadvantages of PC supported education, among with it connected problems nowadays belong:
• assurance of ICT functionality in school during longer time period, it means even
after contract expiration, as well as after operational life of ICT means, which
represents frequently superhuman effort of school management;
• to find effective proportionality between traditional classic education and instruction under support ICT accordingly, in order to meet requirement on the students'
as well as teacher psycho hygienic criteria;
• positive combination of results succeed classic and computer supported training.
But according to [Burgerová 2001] also:
• exploitation Internet;
• effective individualization in case of computer educational support;
• exploitation multimedia during educational process...
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Childs diseases have application ICT to educational process behind. Whether today or v recent decennia, at home as well as abroad, renowned, known but also nameless educational institution increasingly offer different study types with influence of
new forms, realization of those is badly affected by development in ICT area [Straková,
Pr íková, Cimermanová 2004].

6. Managing of modern education - distant education
Distant educational introduce challenge for student, who decide to participate into
it. Educational by means of ICT in simulation training enable student to:
• work with information in real time;
• quickly see result of their creative jobs;
• work in area (try to work), which in real business very responsible and in case of
failure is coupled with high loss;
• obtain experience with work, which are claiming high competence;
• at repeating execution make possible to avoid mistake and make the best of alternate solving;
• creation of alternative solving supports his creative and perception requisites
knowledgeable managerial decision.
Internet course author, but also simulation facilitator must necessarily prepare them
so, that (see Fig. 3):
• tear out student from boredom state, which he brings inactive ineffective ICT existence;

Fig. 3. State of flux
Source: Másilka 2003.

• positive make the best of his walk-in to zone (positive) stress, which influence
optimal stimulant;
• - upkeep him at longest time in flux state, which make possible to be creative effective and at the same time study
• at repeated meet with course or simulation permit make the best of self-creative
solving.
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7. Managing of modern education - experience pedagogic projects
For experience pedagogic projects it is characteristic affect on personality of man.
Specific project goals are different. They are following goals:
• development – profit new knowledge, skills and development ability;
• reform – profit in form of new knowledge, skills and development ability, which
student exploiting toward reform and improvements his staff (staff state of group
ether);
• recreation – amusement, rest;
• generation healthy informal relation in group - atmosphere, teambuilding;
• diagnostics – valuation, recommendation, solving proposals;
• cure – improvement, which overshoot following feedback at effective activity facilitator - educationalist.

zone of panic
zone of learning

mostly harmful
or
threatening

zone of comfort

mostly harmful
or
threatening

zone of learning
zone of panic
Fig. 4. Tuson model
Source: Balogová 2009 and Tej, Krasnod bski 2009.

Educational internet courses frequently work with first duo level targets, even
though can’t expel, that is possible reach also to next category with rising development ability and solving problems. Courses and simulations ought to be state on principles success and on motivation cumulating toward next activity (whether already
throughout course or later, in professional student life). Students together with educationist strive to find out positive moment at problem and in successive steps looking
for improvement. This approach we call positive orientation on mistake [Hanuš 2002].
Programs without any feedback element are not appropriate in education process.
In frame solving subject of the contribution is possible to apply also Tuson
model [Brundage, Keane, Mackneson 1993], which consist of three zones (Fig. 4).
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8. Managing of modern education - „no real - real” situations
„No real - real” tasks, their manifoldness and comfort zone size difference educational of activists make possible find out apiece of area, in which shall be profitable
for collective, in which he is allowed to show his creative approarchs or even excel.
Managerial simulation exercise require also composition realization plan and with
proper partial responsibility and task distribution disposal among team members. Peculiar disposition, which can be impassable limit for one activity performance, doesn’t
need to be swaddling-clothes to manage other activity.
Concrete experience from simulation can be appropriate stimulus into practice
exploitation.
Personal processes

REAL

Model Situation
(excercises, tasks, games)

„UNREAL

REAL“

REAL

.

Group processes

Fig. 5. „Processburger“
Source: Svatoš, Lebeda (2005) [19 p. 29] and authors KROUWEL, B., Goodwill, S.: (1994).
Management Development Outdoor. London: Kogan Page, 136 s. ISBN 978-0749411626.

PC managerial simulations on distance courses are without ambition to be loyal
task, problem and activity simulations, which manager solve in everyday working
practice. Managerial computer simulations have absolutely real shape especially with
real implication e.g. on the proviso that student decision is not right, firm is allowed to
fail and same tent on the proviso that manager in point of fact definitely equally make
the same wrong decision.
Always at perception of failure his participants especially managers absolutely
naturally begin to look for failure reasons.
Generality tasks in simulation have character team responsibilities, at solving of
which participants input into interaction with rest member group.
Every task thus turns-out model example of group co-operation and operation
everyone in it.
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9. Some experience from managing of modern education forms
Junior Achievement Slovakia, n.o. (JASR) is not-profit-making educational organisation. From its beginning passed several important changes. As institution was
founded following arrangements of Ministry of Education SR nb. 203/2-93/030004
like international NGO on own application. From the 26.of July 2008 works like notfor-profit - organisation JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVAKIA, n.o. It is member of
world-wide networks junior Achievement Worldwide and European networks junior
Achievement-Young Enterprise Europe of course also in Poland is analogue organisation Fundacja mlodziezowej przedsieborczosci.
Experience from many years trot round at it, that knowledge, skills and ability,
which students obtain in programmes of JASR fit infilling void in practical scholastic
the students' preparation at various grades from nursery (basic, central and high nursery). Programmes give educationist available applied didactic kit on other type arrangements the students' necessary for simplification their future professional orientation with services also with means of ICT.
In our opinion, the information systems may be applied in non-traditional areas as
well. A co-operation between schools, universities, educational institutions and companies, regional governmental and self-governmental institutions may be considered to
be one of such examples [Bednarczyk, Koprowska 2008].

Summary
It is important to realize that as preparation and provision of internet courses as
well as practical activity in form of computer situations which lead to education and
personal development is subject very challenging, demanding from facilitators (lecturers, teachers) professional knowledge and skills from area of management, social psychology, pedagogy, other additional areas, demanding certain measure of creativity
but first of all distinctive measure of human forwardness.
Notice:
Problems are solved within projects headed by prof. Várkoly:
02/IGA-DTI-ÚOPaIT/2011: Skvalitnenie procesu manažovania, zabezpe enia a vyu ovania vybraných predmetov orientovaných na technické vzdelávanie a informatiku,
03/IGA-DTI-ÚOPaIT/2011: Skvalitnenie procesu manažovania, zabezpe enia a vyu ovania vybraných predmetov orientovaných na aplikácie informa ných technológií a e-learning.
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Homilia pogrzebowa p. Prof. Tadeusza W. Nowackiego
Warszawa, 5 X 2011 – Katedra Wojska Polskiego
„Praca [na to jest], by si zmartwychwsta!o.
Pi kno na to jest, by zachwyca!o do pracy ...
Có to jest pi kno? Kszta!tem jest mi!o ”
C. K. Norwid
W duchu mi!o ci i wdzi czno ci stoimy dzisiaj w obliczu naszego brata Profesora
Tadeusza Nowackiego – wielkiego wiadka historii ludzko ci, szlachetnego sercem
i pi knem swego umys!u. Paradoksem egzystencji jest to, e dopiero w obliczu trumny
widzimy, jakim bogactwem s nasi Przyjaciele – ci, dzi ki którym lepiej rozumiemy
siebie i wiat.
Tutaj – w tej wi tyni naznaczonej histori – chcieliby my zatrzyma miniony
czas. Chcieliby my co doko czy , co sobie przyswoi i jeszcze co us!ysze . Gdy
patrz na t trumn przypominaj mi si s!owa w. Paw!a skierowane kiedy do przyjaciela Tymoteusza”…Chwila mojej roz! ki nadesz!a. W dobrych zawodach wyst pi!em, bieg uko czy!em, wiar ustrzeg!em. Na ostatek od!o ono dla mnie wieniec sprawiedliwo ci, który mi w owym dniu odda Pan”.
„W dobrych zawodach wyst pi!em”. To bardzo wa ne stwierdzenie. Wyst pi
w dobrych zawodach (…) Potem cho by si nawet nie wygrywa!o z przeciwno ciami
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losu, ma si wiadomo , e zawody by!y dobre. Jakie to by!y „dobre zawody”,
w których wyst pi! Profesor Tadeusz?
Pos!u my si s!owami Ewangelii. Chrystus powiedzia! kiedy : „Kto idzie za mn ,
nie b dzie chodzi! w ciemno ciach, lecz b dzie mia! wiat!o ycia”. Zatrzymajmy si
chwil przy s!owach: „ wiat!o ycia”. S!owa te doskonale przystaj do intelektualisty,
dla którego wiat by! przede wszystkim wiatem wiat!a. Nasz Profesor mia! w sobie
jakie „ wiat!o wiata”. wiat!em i pokor wydobywa! na jaw prawdy o cz!owieku –
pracy i wychowaniu. I trafne równie jest to, e by!o to wiat!o ycia. Nie mierci,
lecz w!a nie ycia. Powo!a! do ycia polsk pedagogik pracy, która nadal emanuje
wiat!em m dro ci. W wywiadzie stwierdzi! Profesor: „Pedagogika pracy nie zrodzi!a
si z mojej samowolnej twórczo ci, tylko jest wynikiem konsekwencji z pism Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Stanis!awa Staszica, Stanis!awa Brzozowskiego, Cypriana
Kamila Norwida i innych. Wyci gni cia konsekwencji wychowania i kszta!cenia”. To
zrodzenie pedagogiki nie zrodzi!o si w samotno ci, lecz w gronie Przyjació!; dzi
zacnych i szanowanych Profesorów, tutaj zgromadzonych w zatroskaniu o dobre dzie!o swego Mistrza i Przyjaciela, o dzie!o wyj tkowe, którym jest cz!owiek pracuj cy.
wiat!o przenika w g! b cz!owieka. Z mroku chaosu wydobywa! Profesor g!ówn
spraw naszego wiata – spraw cz!owiecze stwa. Gdy inni pokazywali dramat polskiej rzeczywisto ci, gdy niepokoili si o w!adz , On szed! g! biej i pokazywa! jak y
szlachetnie, mimo usuni cia Go z uczelni. Stan ! wówczas wobec – po ludzku niewykonalnego zadania; pojednanie siebie z odpowiedzialn prac na p!aszczyCnie wychowania. Mówi! o potrzebie spo!ecze stwa, w którym zaszczepiona jest cnota pracowito ci i szlachetno ci osobistej.
Profesor Tadeusz, naukowiec i znawca ludzkich tajemnic i cierpie , wpuszcza!
wiat!o w rodek ludzkich p kni i uczy!, s!owem, a nade wszystko sw szlachetn
postaw mo liwo ci pojednania i rozwoju cz!owieka. Gdy inni po redniczyli w drodze
cz!owieka do wiata, on szed! dalej, po redniczy! w drodze cz!owieka do samego siebie. I by!y to „dobre zawody”– w jakich wyst pi!.
w. Pawe! mówi! „Wiary ustrzeg!em”. Czy mo na to samo powiedzie
o dziele ycia naszego Profesora? Co nale y rozumie przez s!owa „wiara”?
Znów si gnijmy do w. Paw!a, Mówi on w Li cie do Hebrajczyków, e ka demu
cz!owiekowi zosta!a dana jaka „miara wiary”, wed!ug której rozumie wiat i wed!ug
której sam jest rozumiany. Ale „miara wiary” jest równie miar niewiary w cz!owieku i w cz!owieka.
Profesor nie znosi! po!owiczno ci. Wybra! wiadectwo tajemnicy. Obroni! wiar
w cz!owieka przed agresj wobec cz!owieka. Kocha! ka dego cz!owieka. Tego, który
jest m!odym adeptem nauki, kocha! go do ko ca, a do ostatniego czwartkowego dnia,
gdzie z nimi dialogowa! na seminarium doktoranckim. Kocha! cz!owieka szukaj cego
m dro ci, sam sw m dro ci wskazywa!, jak zdobywa si m dro . Wobec ludzkiej
g!upoty milcza! i wiadczy! sw m dro ci . Nie by!o to milczenie bierne, lecz czynne
czynem m dro ci i mi!o ci. To prawdziwy wiadek m dro ci. Kocha! swoich kolegów, przywo!uj c ich na !o u cierpienia. Kocha! chorych, by! wierny opiece wzgl dem swej ony do ko ca.
Ale czy tylko? Czy nie sta! si równie wiadkiem nadziei? Nasz Profesor pokazywa! ludziom, e gdzie niedaleko, w zasi gu r ki, istnieje si!a, dzi ki której cz!o142
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wiek i wiat mog by pi kni. Pisa! i ch tnie na ten temat rozmawia!: I tak zrodzi!o si
jego credo: „Wszyscy ostatecznie yjemy na dekalogu (…) dekalog tkwi w ka dym
z nas”. Oto klucz do odczytywania tajemniczej m dro ci Jego ycia i odchodzenia.
Któ z nas nie zna Hymnu o Mi!o ci w. Paw!a. To w nim mamy kszta!t i struktur pedagogicznej mi!o ci: cierpliwo , !askawo , brak zazdro ci, praca nie dla poklasku, brak pychy, nie szukanie swego, nie pami tanie z!ego, nie cieszenie si z niesprawiedliwo ci, wspó!weselenie si z prawd .
Ca!e ycie Profesora: rodzinne, spo!eczne, patriotyczne, naukowe, przyjacielskie, osobiste to jeden wielki wspó!czesny Hymn o mi!o ci do cz!owieka – pracy
i wychowania. Zostawi! nam go Profesor nie tylko dla analizy, kolejnych rozpraw
naukowych, recytacji, ale do wdra ania go w ycie. Bo my wszyscy z „Niego”!
A przez niego dla „Innych”! Na wzór „Jego” – Profesora Tadeusza Nowackiego.
Drogi nasz Profesorze, niech si spe!ni s!owa Twego Przyjaciela – Profesora
Stanis!awa – skierowane do Ciebie w 95 urodziny: „Niech Twe dobro po Polsce lata”.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie. Niech tak si stanie. Niech to
przemieni si w czyn szcz liwej wieczno ci.

Adam Solak

Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Nowackim
Niezwykle trudno egna Cz!owieka, który do ostatnich chwil emanowa! optymizmem, snu! plany i realizowa! marzenia. Wszyscy byli my oczarowani erudycj Profesora, Jego rozleg! wiedz – przekraczaj c ramy sztucznych podzia!ów mi dzy
dyscyplinami, a tak e umiej tno ci nawi zywania kontaktów z m!odszymi o ca!e
pokolenia adeptami pedagogiki.
W moj pami na trwa!e wpisa!y si zarówno prekursorskie publikacje Profesora,
jak i sposób kierowania Instytutem Kszta!cenia Zawodowego. W ród ksi ek, które sam
Profesor uznawa! za znacz ce mo na wymieni zapomniane ju prace z zakresu psychologii i nauczania programowanego oraz do dzi aktualne „Podstawy dydaktyki zawodowej” i „Kszta!cenie i doskonalenie pracowników. Zarys andragogiki pracy”. Wywar!y
one istotny wp!yw na formowanie, skupionej wokó! Profesora i stworzonego przez Niego od podstaw Instytutu Kszta!cenia Zawodowego, interdyscyplinarnej grupy pedagogów pracy. To w!a nie z Instytutem zwi zane s pocz tki tej dynamicznie rozwijaj cej
si subdyscypliny pedagogicznej, która doczeka!a si ju 40-lecia.
Trwa! zas!ug Profesora jest nie tylko powo!anie do ycia pedagogiki pracy
i nadanie jej naukowego statusu, ale te towarzysz ca przez cztery dekady troska
o zapewnienie jej nale ytego miejsca w ród nauk o pracy. Dlatego dzisiaj nasza subdyscyplina jest ju sta!ym elementem akademickiej pedagogiki, a jej przedstawiciele
pe!ni odpowiedzialne funkcje w strukturach uniwersyteckich.
Niezwykle rzadko si zdarza, e nazwisko dyrektora jest po wielu dziesi cioleciach automatycznie uto samiane z instytucj , któr kierowa!. Z tak sytuacj mamy
do czynienia w przypadku Profesora Tadeusza Nowackiego i Jego autorskiego projekEDUKACJA ustawiczna DOROS"YCH 3/2012

143

tu – Instytutu Kszta!cenia Zawodowego. W Instytucie od samego pocz tku Profesor
skupia! pedagogów – zarówno teoretyków, jak i praktyków znaj cych realia szkolnictwa zawodowego, ale te psychologów, socjologów, in ynierów i ekonomistów. Interdyscyplinarny charakter mia!a te Rada Naukowa. Pozwala!o to na wielop!aszczyznowe podej cie do pracy ludzkiej w jej ró norodnych przejawach, na podejmowanie
szeroko zakrojonych bada nad uwarunkowaniami efektywnego kszta!cenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.
W rozmowach z Profesorem, które zawsze by!y dla mnie impulsem do poszukiwa w!asnego miejsca w pedagogice, przewija!y si nazwiska nauczycieli, którzy
przyczynili si kszta!towania Jego drogi yciowej i zawodowej. Wspomina! Profesor
z sentymentem polonist z gimnazjum Zygmunta Hajkowskiego, profesorów z okresu
studiów uniwersyteckich – W!adys!awa Heinricha, Stanis!awa Pigonia, Stefana Szumana, Zygmunta Mys!akowskiego, Tadeusza Kotarbi skiego oraz Sergiusza Hessena
– promotora swojej rozprawy doktorskiej. Jestem przekonany, e tak jak oni wywarli
wp!yw na Profesora, równie nasz Mistrz ma istotny udzia! w naszym, pedagogów
pracy, postrzeganiu rzeczywisto ci spo!ecznej, my leniu o przysz!o ci pracy ludzkiej
w zmieniaj cym si wiecie.
egnam Profesora, maj c przed oczyma Jego pogodny u miech, yczliwo
i otwarto na nowe idee oraz wci rosn ce grono uczniów.
Stefan M. Kwiatkowski

Fragmenty wspomnie o Profesorze Tadeuszu Nowackim
Moje miejsce u boku Profesora Tadeusza Nowackiego było dziełem przypadku.
Otó pewnego dnia, w paCdzierniku lub listopadzie 1972 roku, w moim pokoju
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego, gdzie pracowałem od 1969 roku jako
wicedyrektor Departamentu Studiów Uniwersyteckich, Ekonomicznych i Pedagogicznych, odwiedził mnie Franciszek Januszkiewicz, radca ministra. Same odwiedziny nie
były niczym nadzwyczajnym, widywali my si niemal codziennie. Ale tym razem
zaskoczył mnie informacj . Powiedział, e zwrócił si do niego z propozycj zatrudnienia Prof. Tadeusz Nowacki, który organizuje Instytut Kształcenia Zawodowego.
On jednak odmówił, poniewa nie le y to w jego zainteresowaniach, a poza tym jest
tylko magistrem polonistyki.
Tego samego dnia wybrałem si pod wskazany adres, a wi c do budynku siedziby Instytutu Pedagogiki prze ul. Górczewskiej 8. Jad c, miałem ró ne my li, ale naczelna była taka, e nie znam osobi cie Profesora Tadeusza Nowackiego, nigdy go nie
widziałem i nie rozmawiałem. Znałem jedynie niektóre Jego prace po wi cone zagadnieniom z zakresu psychologii i politechnizacji. Nie wszystkich jednak tytuły mogłem
sobie przypomnie . Poszedłem na drugie pi tro do pokoju, w którym pracował Profesor Tadeusz Nowacki. Pami tam, e rozmawiali my przy małym stoliku, maj cym
jedn nog . Zostałem zapytany o moje zainteresowania naukowe i działalno ci organizatorsk . Opowiedziałem syntetycznie głównie o moich działaniach i zainteresowaniach kształceniem i doskonaleniem nauczycieli. Zastrzegałem si równie , e kształ144
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ceniem zawodowym si nie zajmowałem. I wtedy zostałem zaskoczony. Prof. T. Nowacki powiedział, e kształcenie nauczycieli to przecie kształcenie zawodowe.
Poczułem si niezbyt dobrze ze wzgl du na tradycyjne oddzielanie kształcenia
ogólnego od zawodowego. Profesor T. Nowacki przedstawił swoj wizj Instytutu
Kształcenia Zawodowego jako placówki naukowej, o zadaniach badawczych i programuj cych w skali ogólnopolskiej, licz cego około 500 pracowników – specjalistów
z zakresu ró nych dziedzin.
Chciałem si dowiedzie o moich obowi zkach jako sekretarza naukowego.
Usłyszałem, e miały one polega na integracji tworz cego si zespołu pracowników,
dokumentowaniu działalno ci Instytutu oraz koordynowaniu współpracy z zagranicznymi placówkami, zajmuj cymi si podobn problematyk . Zapewne nie do ko ca ze
wszystkiego zdawałem sobie spraw , ale praca wydawała si interesuj ca i perspektywiczna. Wyraziłem zgod na obj cie stanowiska od l grudnia 1972 roku. Dokonałem zatem czynno ci formalnych, zwi zanych z rozwi zaniem umowy o prac w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego.
Musiałem w pierwszych dniach pracy zapozna si z pracownikami ju pracuj cymi, a szczególnie z osobami, które miały stanowi obsad sekretariatu naukowego:
Ann Bujnick i Bo en Serwach-Wolniak. Pierwsza z pa była z wykształcenia egiptologiem, a druga turkologiem. Najbli szymi współpracownikami mieli by zast pcy
dyrektora – dr L. Kołkowski i magister in . Zygmunt Zieli ski, a tak e zast pca do
spraw administracyjno-ekonomicznych – mgr Jan Bartha.
Zdawałem sobie spraw z tego, e musz si wiele nauczy o kwestiach dotycz cych funkcjonowania Instytutu, ale i nie zaniedbywa własnego rozwoju. St d bardzo
po ytecznymi okazały si dłu sze, a nawet i te krótkie rozmowy z Prof. Tadeuszem
Nowackim. Dotyczyły one m.in. podstaw filozoficznych kształcenia zawodowego,
a w zwi zku z tym znaczenia pracy fizycznej i intelektualnej w yciu ludzi, funkcjonowania szkolnictwa zawodowego dla młodzie y i dorosłych, bada naukowych, kształcenia nauczycieli dla szkół zawodowych i wielu innych zagadnie . Rozmowy zacz ły si
od wymiany pogl dów na temat spu cizny filozofów staro ytnej Grecji na zmaganie si
człowieka z siłami przyrody i samym sob . Z tych pocz tkowych rozmów zrodziła si
u mnie m.in. potrzeba zagł bienia si w problematyk kultury, w uj ciu m.in. Stefana
Czarnowskiego, który uwzgl dniał w swoich rozwa aniach tak e prac ludzk . Najcz ciej powracali my do filozofii Stanisława Staszica, któremu Prof. T. Nowacki po wi cił wiele miejsca w swojej twórczo ci. Mnie interesowały sprawy zawarte w dziele
S. Staszica „Ród ludzki”, które cz ciowo pisał w Zwierzy cu, a wi c w moich stronach
na Roztoczu. Odkryciem w tej rozmowie była doskonała znajomo Prof. T. Nowackiego poezji Kamila Cypriana Norwida i Jego jej interpretacja. Wprawdzie ju kilkana cie
lat wcze niej czytałem wiele utworów tego wielostronnego intelektualisty, ale dopiero
teraz odkryłem pi kno pracy wyra one za pomoc słów poezji.
W pewnym okresie mojego obcowania z Prof. Tadeuszem Nowackim rozmawiali my, co było dla mnie nowym odkrywaniem, o twórczo ci Stanisława Brzozowskiego. Rozmowy te były inspiracj do zastanawiania si nad dol i niedol ludzi, którzy
mieli własne zdanie, nie szli utartymi szlakami i sprzeciwiali si wszelkim konserwatywnym pogl dom i działaniom. Przy okazji studiowania pogl dów S. Brzozowskiego
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dochodziłem do wniosku, e wielcy my liciele te zmieniali pogl dy, które dojrzewały w ich wiadomo ci, pod wpływem zmian w rzeczywisto ci. Gdy my l o tym
z perspektywy ostatnich rozmów na te tematy z Prof. T. Nowackim, to widz to zjawisko pełniej, szczególnie na przykładzie niemieckiego współczesnego filozofa – J. Habermasa i jego drogi w zmianach pogl dów na miejsce religii w yciu ludzi.
Prof. T. Nowacki miał nie tylko szerokie pogl dy i wiedz z filozofii, ale i doskonał pami . Potrafił, cytuj c wiele utworów poetyckich, niektóre w cało ci, przekona rozmówc o warto ci dzieł literackich dla kształtowania własnych pogl dów
filozoficznych.
Z perspektywy wielu lat dochodz do wniosku, e dzi ki głoszonym przez Prof.
T. Nowackiego pogl dom filozoficznym, uzasadniaj cym wa no pracy w yciu
jednostek i społeczno ci, uległy zasadniczej zmianie pogl dy niektórych pedagogów
ogólnych, a szczególnie Prof. B. Suchodolskiego, który był organizatorem w Jabłonnie konferencji po wi conej wychowaniu do pracy, przez prac i dla pracy. To wcale
nie musiało oznacza jednolito ci cało ci pogl dów filozoficznych obu tych uczonych,
ale fakt ten trzeba odnotowa z zadowoleniem. Podobnym faktem zasługuj cym na
uwag było zorganizowanie przez Prof. B. Suchodolskiego, w ramach kierowanej
przez niego Narodowej Rady Kultury, wa nego zebrania, po wi conego szkolnictwu
zawodowemu, jako miejscu wychowania do uczestnictwa w kulturze.
Prawdopodobnie nie dokonali my jeszcze poznania gł bi tych warstw działalnoci Prof. T. Nowackiego, które dotycz obszaru docieka zwi zanych z yciem człowieka jako staj cej si ci gle jego osobowo ci i Jego działalno ci pedagogicznej stwarzaj cej ku temu warunki.
Stanisław Kaczor

Ostatnia droga Profesora Tadeusza W. Nowackiego
W dniu 5 paCdziernika 2011 roku – niespełna w dwa miesi ce przed 98 Rocznic
Urodzin – po egnał nas na zawsze Profesor Tadeusz W. Nowacki.
Posta wyj tkowa nie tylko we współczesnych dziejach nauki polskiej. Twórca
subdyscypliny pedagogicznej − pedagogiki pracy oraz zwi zanej z ni ci le andragogiki pracy. Promotor licznej grupy doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów tytularnych w obszarze nauk pedagogicznych oraz nauk o pracy. Wspaniały
znawca i współtwórca wielu dziedzin wiedzy z obszaru: historii i teorii kształcenia
zawodowego, wychowania przez prac , do pracy i w procesie pracy, teorii współczenie rozumianego cało yciowego rozwoju zawodowego oraz współtwórca teorii całoyciowego kształcenia ustawicznego. Ale tak e wspaniały znawca filozofii, psychologii i wielu nauk o pracy.
Mistrz wyj tkowy, słu cy w długim swoim yciu nauce i o wiacie, Polsce i ludziom, pragn cym stawa si doskonalszymi w swoim profesjonalnym i wielostronnym rozwoju oraz działaniu. Był zawsze otwarty na ludzkie potrzeby oraz słu ył
prakseologicznie poradami prowadz cymi do ich urzeczywistniania.
146
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Zawsze kierował si zasad partnerstwa i przyjaCni, jednak pod warunkiem, e
idea powy sza stanowiła tak e warto uniwersaln dla otoczenia, szczególnie ludzkiego. Był wielkim Przyjacielem ludzi pracy oraz czyni cych prac człowieka istotnym wyznacznikiem jego wielostronnego rozwoju.
Na szczególne podkre lenie zasługuj osi gni cia twórcze Profesora, wyra aj ce
si liczbami: około 40 autorskich publikacji zwartych, ukazuj cych si tak e za granicami Polski, ponad 100 pozycji redakcyjnych i ponad 600 rozpraw, studiów i artykułów – publikowanych w najbardziej reprezentatywnych wydawnictwach i periodykach
o zasi gu mi dzynarodowym. Po dzie dzisiejszy znacz wiele i nadal ciesz si du
poczytno ci :
− Zarys psychologii (1960 – osiem wyda ), a od 1969 r. – Elementy psychologii,
− Szkice z dziejów kształcenia zawodowego – do pocz tku XIX wieku (1967),
− Podstawy dydaktyki zawodowej (1971 – kilka wyda ),
− Dydaktyka doskonalenia zawodowego (1976),
− Praca i wychowanie (1980),
− Pedagogika pracy – problematyka i przegl d bada (1982 – redakcja),
− Kształcenie i doskonalenie pracowników – zarys andragogiki pracy (1983),
− Zawodoznawstwo (1999 i dalsze wydania),
− Leksykon pedagogiki pracy (2004 i dalsze wydania).
Do najbardziej znacz cych działa naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych
Profesora zaliczy mo na:
1) doprowadzenie do utworzenia Instytutu Kształcenia Zawodowego w Warszawie i kierowanie nim przez długie lata (1972–1983),
2) utworzenie i społeczne kierowanie Ogólnopolskim Seminarium Pedagogiki
Pracy (1968–1983) – przy znacz cym udziale prof. Zygmunta Wiatrowskiego,
3) wypromowanie około 70 doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów
tytularnych z obszaru nauk pedagogicznych i nauk o pracy,
4) utrzymywanie rozległych kontaktów z instytucjami, uczelniami i partnerami
w ró nych krajach wiata.
Tak rozległa i wyj tkowo licz ca si w odbiorze społecznym aktywno Profesora uhonorowana została m.in. wieloma wysokimi wyró nieniami pa stwowymi i naukowymi, w tym: Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; tytułem Doktora Honoris Causa – nadanym przez Akademi Bydgosk im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy; Tytułem Doktora Honoris Causa – nadanym przez Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie.
Profesor Nowacki był te członkiem, a nawet organizatorem i kierownikiem licznych organizacji naukowych i społeczno-kulturalnych, w tym:
− przez około 30 lat − członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN,
− odkrywc i propagatorem idei legendarnego ZET-u, m.in. poprzez opublikowanie dzieła: ZET w walce o niepodległo i budow pa stwa (1966),
− organizatorem i redaktorem naczelnym „Biblioteki Kształcenia Zawodowego”
obejmuj cej ponad 100 tomików problemowych i metodycznych,
− inicjatorem i licz cym si w odbiorze społecznym redaktorem naczelnym reprezentacyjnych wydawnictw JJKZ – Pedagogiki Pracy oraz roczników SzkoEDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3/2012
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ła−Zawód−Praca – aktualnie kontynuowanych z powodzeniem przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Przyjaciele, uczniowie i sympatycy Profesora Tadeusza Nowackiego pami tali
o wszystkich tzw. okr głych rocznicach Urodzin, z tym e szczególnie uroczy cie
obchodzono:
− 65-lecie Urodzin – w Instytucie Kształcenia Zawodowego w Warszawie (1978),
− 75-lecie Urodzin – w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (1988),
− 90-lecie Urodzin – w Wy szej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie (2003),
− 95-lecie Urodzin – w O rodku Konferencyjnym w Zubercu (Słowacja 2008).
Ju nastawili my si na szczególnie uroczyste obchody 100-lecia Dostojnego
i Wspaniałego Nestora Pedagogów Polski, lecz przedwczesny Jego zgon z koniecznoci naka e nam uczci owe 100-lecie w zupełnie innej tonacji.
Póki to nast pi – na pewno z bólem i wyj tkow powag poddamy si rozległej
refleksji nad losem Cz!owieka rzeczywistego.
Zygmunt Wiatrowski z Ciechocinka
– najbli szy Współpracownik
i niezawodny Przyjaciel Profesora
– Mistrza Wyj tkowego

Tadeusz Nowacki – tytan my li i pracy
Wybitny pedagog, niestrudzony badacz na edukacyjnym polu naukowym, patriota i człowiek wiatowego formatu – profesor Tadeusz Wacław Nowacki przeszedł do
historii wiatowej my li edukacyjnej. Jego dziedzictwo naukowe i dydaktyczne, wydane ksi ki i słowniki, nowatorskie koncepcje, niepowtarzalne i wizjonerskie pomysły tworz ogromn i niezwykle cenn warstw wiedzy naukowej, która jest niezb dna
zarówno pracownikom o wiaty, jak i administracji pa stwowej, dyrektorom przedsi biorstw z ró nych sektorów gospodarki oraz tym, którzy stoj na czele ró nych organizacji u yteczno ci publicznej.
Cały dorobek naszego drogiego Tadeusza Wacława Nowackiego jest wynikiem
gigantycznej codziennej pracy intelektualnej, gł bokiej refleksji nad losem ojczyzny
i edukacj młodego pokolenia, jak równie kształceniem nauczycieli nowej generacji,
pedagogów szkół zawodowych, którzy b d na wysokim poziomie naukowym, metodycznym i dydaktycznym przygotowywa młodych ludzi do samodzielnej pracy.
Spektrum bada , jak i kierunki jego pracy naukowej s bardzo szerokie. Pokazuje
to niezwykle wysoki potencjał intelektualny, niestrudzon prac w imi rado ci
i szcz cia wielu ludzi, którzy go kochali, darzyli gł bokim szacunkiem i zawsze słuchali jego opinii. Swym intelektualnym bogactwem Profesor hojnie obdarzał kolegów,
studentów i uczniów, jak równie wielu przyjaciół z całej Polski i innych krajów,
w tym Ukrainy i Rosji.
Szanowany Uczony, niestrudzony twórca i obro ca ideałów humanistycznych
przez cał swoj niełatw yciow w drówk realizował wiele wspaniałych idei, prze-
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pełnionych trosk o dobro swojego kraju, edukacji, zwłaszcza zawodowej, rozwoju
pedagogiki oraz tworzeniu nowej dyscypliny pedagogicznej – pedagogiki pracy.
Jedno Jego marzenie dawało pocz tek wielu innym, a nierealne stawało si rzeczywisto ci dzi ki wytrwałej pracy Profesora, jego twórczym poszukiwaniom przez
całe ycie, nieustannemu samodoskonaleniu, nowatorskiemu podej ciu do problemu.
Profesor marzył, eby jego ksi ki zostały opublikowane w j zyku ukrai skim,
eby stały si przewodnikami dla przyszłych nauczycieli, jak i do wiadczonych pedagogów oraz naukowców. On i jego uczniowie doktorzy i doktorzy habilitowani, profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, byli dumni z ksi ek wydanych w j zyku ukrai skim „Tworz ca r ka” („DEF ,
”,
:
, 2007); „Praca ludzka.
Analiza poj cia” („
F
. ! "# !
”. –
:
, 2010).
Ostatnia ksi ka Tadeusza Wacława Nowackiego „ wiat marze ” została opublikowana w roku 2010, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wraz z rektorem Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Michaiła Dragomanova w lutym 2011 r. obiecali my naszemu Doktorowi Honoris
Causa, e koniecznie wydamy jego doskonał prac „ wiat marze ” w j zyku ukrai skim. Pod koniec maja, w przededniu IV Ukrai sko-Polskiego Forum, które odbyło
si w Czerkaskim Narodowym Uniwersytecie imienia Bogdana Chmielnickiego, poinformowałam Szanownego Profesora o tym, e wkrótce zostan uko czone prace nad
tłumaczeniem „ wiata marze ”. Profesor szczerze si cieszył, gor co dzi kował i jednocze nie dziecinnie si skar ył na „złych” polskich lekarzy, którzy nie pozwalaj mu
na wyjazd wraz z delegacj naukowców z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej
Akademii Nauk oraz członkami Towarzystwa Naukowego „Polska – Ukraina” do
Kijowa, a stamt d do Czerkas.
Jako intelektualista najwy szej klasy profesor natychmiast wysłał do Narodowej
Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy list z przeprosinami za nieobecno na IV
Forum, jednocze nie ycz c wszystkim uczestnikom owocnej i twórczej pracy, ciekawych dyskusji oraz nowych pomysłów i propozycji, dotycz cych dalszego rozwoju
współpracy mi dzy naukowcami – pedagogami Ukrainy i Polski.
A w sierpniu Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy otrzymała kolejny list, w którym: Profesor podzi kował za nadesłanie programu IV Forum i zbioru
prac naukowych „Rozwoju Nauk Pedagogicznych Ukrainy i Polski na pocz tku XXI
wieku” (Czerkasy, Kijów, 2011), w którym został opublikowany jego artykuł „Znaczenie niszy poznawczej, j zyka i do wiadczenia w aktywno ci poznawczej człowieka” (s. 175–183). Istotne jest, aby wspomnie , e w tym ostatnim artykule, opublikowanym w Ukrainie, znalazły uzasadnienie istotne metodologiczne zało enia dotycz ce
ogromnej warto ci dialogu dla nowoczesnej pedagogiki, filozoficznych podstaw pedagogiki dialogu oraz wnioski na temat teorii i praktyki edukacyjnej. W szczególno ci
Profesor podkre lił wyj tkowe znaczenie „dialogu poprzez przebywanie z innymi
ludCmi i ich sprawami, to jest ze wiatem warto ci ludzkich” (s. 183).
Miło było usłysze podczas rozmowy telefonicznej z profesorem Franciszkiem
Szloskiem, e Profesor Tadeusz Nowacki wybiera si do Kazimierza Dolnego na tradycyjn Letni Szkoł Młodych Pedagogów. Kochał te spotkania, ka dego roku ch tnie przyjmował zaproszenie i zawsze miał własne przygotowane na te spotkania, naEDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3/2012

149

ukowe i jednocze nie ojcowskie wskazówki i porady. Jasne i radosne dla Profesora
i młodych nauczycieli było te ostatnie niezapomniane spotkanie.
Gorzka i smutna wiadomo szybko rozeszła si po całej Polsce, dotarła na Ukrain oraz do innych krajów, gdzie Profesor bywał niejednokrotnie, pozostawiaj c po
sobie dobre opinie. Wi kszo z tych, którzy Go znali bli ej, nie mogła uwierzy , e
na zawsze zamkn ły si te m dre i gł bokie oczy, uwa nie wpatruj ce si w dusz
ka dego człowieka, e zgasł ten szczególnie ciepły i miły u miech, który dawał wielk
rado obcowania z Nim.
W ten gorzki dzie 5 paCdziernika 2011, kiedy polska nauka egnała Nestora polskiej pedagogiki profesora Tadeusza Wacława Nowackiego oczy wszystkich, którzy
przybyli do Warszawy, były pełne łez i smutku po utracie wyj tkowego, WIELKIEGO człowieka, a jednocze nie brzmiały słowa wdzi czno ci za dobro, które tworzył
dla wszystkich tych, co przemierzali razem z Nim niełatwe cie ki ycia.
Dla mnie osobi cie, dla mojej rodziny, dla wi kszo ci naukowców z Instytutu
Kształcenia Pedagogicznego i Kształcenia Dorosłych (dyrektor akademik NANP Ukrainy I.A. Zyazyun), Instytutu Kształcenia Zawodowego (dyrektor, członek korespondent
NANP Ukrainy V.O. Radkevich), Lwowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego
(dyrektor, członek korespondent NANP Ukrainy J.G. Kaminetszkiy) była to ci ka,
niepowetowana strata. Nieraz spotykali my si z naszym ukochanym Profesorem, konsultowali si z Nim w wielu kwestiach naukowych, porównywali swoje my li i plany.
I nigdy nie pomylili my si , słuchaj c m drych rad Tadeusza Wacława Nowackiego.
W imieniu Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, akademickich
instytutów i centrów, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Dragomanova, Cherkaskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Bogdana Chmielnickiego oraz pozostałych szkół wy szych na Ukrainie, członków Oddziału Kształcenia
Zawodowego i Kształcenia Dorosłych NANP Ukrainy, kłaniam si pami ci profesora,
dzi kuj Mu za szczer miło do Ukrainy i przepraszam, za to, e nie zd yli my
podarowa Mu „ wiata marze ” w j zyku ukrai skim.
Bóg obdarzył Tadeusza Nowackiego gigantyczn magiczn moc miło ci i optymizmu, którymi przyci gał innych ludzi. Nie przypominam sobie sytuacji, eby podczas
Ogólnopolskiego seminarium metodologicznego czy ró nych konferencji Profesor był
sam. Zawsze wokół niego zgromadzeni byli młodzi nauczyciele, którzy dopiero zaczynali
oraz ju dojrzali naukowcy – profesorowie i doktorzy maj cych na swoim koncie niejedn
prac naukow , ale słowa profesora zawsze były dla nich cenn rad i wsparciem.
Ka dy chciał zatrzyma si w pobli u Profesora, skonsultowa si z nim, usłysze jego opini . I dla ka dego znalazł On wyj tkowe, wnikliwe, dodaj ce siły, pewno ci siebie i optymizmu słowa. Zawsze w tym tłumie, w centrum którego był Pan
Tadeusz Nowacki było rado nie i ciekawie. Wszystko było poł czone w organiczn
cało – i arty i filozoficzne refleksje, i ojcowskie rady, i poezja.
Co si tyczy poezji, to jest to szczególnie przejmuj ce wspomnienia. Nie mog
zapomnie , jak w Zubercu (Słowacja) uczestnicy ogólnopolskich warsztatów metodyczne, prowadzonych przez profesora Franciszka Szloska, z zapartym tchem, przy
ognisku słuchali fragmentów „Pana Tadeusza”, w interpretacji Profesora ... Ja te miałem szcz cie by słuchaczem tych niepowtarzalnych wieczorów poetyckich.
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Zachwyt wywołała u Profesora przeja d ka zabytkow karoc w towarzystwie
Wasyla Kremenia, Prezesa NANP Ukrainy po górach, podczas której mogli si cieszy
urokami krajobrazu, posłucha piosenek góralskich, razem pi aromatyczny napar
z kwiatów i ziół z gor cym winem. Wszyscy cieszyli si razem z Profesorem na ka de
takie spotkanie, podczas którego rodziły si nowe marzenia, wyłaniały si nowe pomysły, a co za tym idzie – nowe działania w dziedzinie bada naukowych.
Profesor miał wielu przyjaciół, kolegów i znajomych na całym wiecie. Ale w jego sercu była szczególna miło , szacunek i cze dla Ukrainy. W czasach II wojny
wiatowej, w 1944 roku, wraz z polskim wojskiem przemaszerował z Charkowa do
Kijowa. W swoich wspomnieniach opowiadał o zniszczonych miastach i wsiach, Kijowskim Kreszczatyku, zawsze ciepło mówił o dobrym i odwa nym narodzie ukrai skim. Dobrze znał histori , kultur i sztuk Ukrainy. A wycieczk po historycznej
katedrze w. Zofii poprowadził tak, e niewielu mogło mu dorówna .
Miłym zaskoczeniem były dla nas wizyty wraz z profesorem Nowackim na wystawach sztuki w Kijowie. Profesor przeprowadzał tak gł bok i niekonwencjonaln
analiz poszczególnych dzieł sztuki, która pora ała profesjonalizmem, gł bi twórczej
wizji autora, jego intencji i stylu artystycznego. A póCniej, w prywatnej rozmowie,
Profesor przyznał, e interesował si sztuk , nieCle malował i marzył o zostaniu artyst -malarzem. To marzenie jednak nie zostało zrealizowane, poniewa zwyci yło
powołanie pedagogiczne. Natomiast zainteresowanie sztuk miało ogromny wpływ na
osobowo znanego na całym wiecie naukowca – pedagoga. Profesor był estet , artyst , twórc na polu edukacji, szukaj c sposobów rozwijania pracy pedagogicznej,
szkolenia młodych ludzi do przyszłych działa . Nie przez przypadek w swych badaniach odwoływał si do dzieł sztuki, rzemiosła czy sztuki teatralnej, analizuj c przez
pryzmat sztuki zjawiska psychologiczno-pedagogiczne.
Z wielk rado ci i wdzi czno ci Tadeusz Nowacki przyjmował ka d ukrai sk nagrod : medal „Za osi gni cia naukowe” oraz medal „K.D. Ushinsky”. Otrzymanie zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Dragomanowa było szczególnie ekscytuj cym i radosnym
wydarzeniem w yciu naukowca.
Rzeka ycia słynnego naukowca płyn ła szybko i niestrudzenie. Była jasna i czysta, niosła dobro ukochanej Polsce oraz innym krajom, zwłaszcza Ukrainie, tysi cu
naukowcom, studentom, uczniom i ich rodzicom.
Chocia yciowe szlaki Profesora były trudne, pełne ideologicznych prze ladowa ,
poni e i prób str cenia Wielkiego Polaka, patrioty, m drego stratega i wizjonera
z wiod cej pozycji naukowej, to On nigdy nie schylił m drego i dumnego czoła. Na
zawsze pozostał niezłomnym, silnym, uczciwym i nigdy nie zdradził warto ci ludzkich.
Chocia ycie prywatne naszego drogiego Tadeusza nie zawsze było szcz liwe,
nikt nie słyszał od Niego narzeka . Zawsze obdarzał wszystkich – uczniów, przyjaciół
i znajomych – radosnym, słonecznym u miechem, tworzył dobro dla ka dego kto był
z nim.
Pami tam, jak podczas ciepłych przyjacielskich spotka z „naukowcami – pedagogami pracy”, prof. S. Kaczorem, Z. Wiatrowskim, F. Szloskiem, S. Kwiatkowskim,
H. Bednarczykiem, U. Jeruszk , R. Gerlachem, dr. J. Sikor oraz innymi naukowcami
EDUKACJA ustawiczna DOROS!YCH 3/2012
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Tadeusz Nowacki powiedział: „Moja najbli sza rodzina to Wy – pedagodzy pracy”.
To była wi ta prawda. Ta najbli sza rodzina wraz z Komitetem Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, rektoratem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie oraz przedstawicielami wielu innych szkół wy szych przyszła odprowadzi w ostatni drog wielkiego syna narodu polskiego.
W ostatnich miesi cach swego ycia Profesor z zapałem pracował nad r kopisem
wymarzonej ksi ki „Miło do Ojczyzny”. Sko czył trzecia cz … Tak si spełniło
jego ostatnie marzenie…
Jestem przekonana, e studenci wybitnego naukowca Tadeusza Wacława Nowackiego, kontynuuj cy twórcze poszukiwania na polu pedagogiki pracy, z miło ci
napisz jeszcze jedn wyj tkow ksi k pod tytułem „Niezapomniany Nauczyciel”.
„Marzenia s podstaw d e .
Marzenie to poszukiwanie dróg do szcz cia.
W marzeniach pragnienia zmieniaj si w d enia.
Marzenia s generatorem energii psychicznej i duchowej.
Marzenia nadaj sens yciu, gdy otwieraj perspektyw na realizacj idei”.
T.W. Nowacki
Niech te niezapomniane słowa Nestora polskiej pedagogiki na zawsze pozostan
w naszych sercach i daj sił i odwag do realizacji Jego marze , pomysłów, jak równie naszych własnych nowych twórczych planów na polu pedagogiki pracy – pedagogiki dobra.
Nella Nyczkało

Szanowni Pa stwo!
Kierowani potrzeb serca przybyli my tu, aby odda nale ny hołd i wyrazi nasz
szacunek Wielkiemu Humani cie, Wybitnemu Pedagogowi i niezwykle szlachetnemu
Człowiekowi – Panu profesorowi Tadeuszowi Nowackiemu.
Odchodzi od nas Mistrz, naukowiec, wychowawca wielu pokole pedagogów,
aktywny działacz patriotycznej organizacji „Zetowej”. Dla tych, którzy byli blisko
zwi zani z panem Profesorem trudno pogodzi si z my l , e zamkn ł si na zawsze
Jego ogród bogatego, trudnego, jak e pracowitego i owocnego ycia.
Tre jego dokona za wiadcza, e prze ył je uczciwie i godnie. Do ostatnich
swych dni aktywnie uczestniczył w działalno ci naukowo-dydaktycznej Wydziału
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest co
z symboliki, e ostatnie swoje zaj cia miał z młodymi pedagogami w ramach „Spotkania z Mistrzem” w czasie wrze niowej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w Kazimierzu Dolnym. Tryskał energi , humorem i pogod ducha. Cieszył si z kolejnej
mo liwo ci promocji swoich dwóch ostatnio wydanych ksi ek: „ wiat marze ”
i „Młodzie tworzy histori ”. Po dedykacj ustawiali si nie tylko młodzi, ale tak e
obecni na tym spotkaniu wybitni polscy pedagodzy.
O tytanicznej wr cz pracy Pana Profesora, Jego kreatywno ci wiadcz plany, jakie kre lił jeszcze na kilka dni przed mierci , przebywaj c w szpitalu. Tak bardzo
chciał zako czy adiustacj własnej ksi ki „O miło ci Ojczyzny” oraz prac redak-
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cyjn nad ksi k o Aleksandrze Kami skim. Niestety nie zd ył. Jednak zapewnienie
ukazania si drukiem tych prac to nasz moralny obowi zek jako jego uczniów
i współpracowników.
Panie profesorze! Panie Tadeuszu! (bo tak yczył sobie Pan, by zwraca si do
siebie), wielki jest dorobek Pana ycia. Stworzył Pan nie tylko pedagogik pracy, ale
wniósł Pan trwały wkład w rozwój polskiej my li pedagogicznej XX i pocz tków XXI
wieku, wychował wielu nast pców, którzy dzisiaj za wiadczaj o Pana Mistrzostwie.
Chylimy dzisiaj nad Pana grobem sztandar wojskowy – symbol honoru i naj wi tszych cnót i warto ci patriotycznych.
Niech Pan spoczywa w pokoju, Pana imi pozostanie niezapomniane, bo wielkie
i trwałe jest dzieło Pa skiego ycia. Cze Jego pami ci!
Ryszard Bera

Odszedł od nas, do niespodziewanie, w wyniku przypadkowego zdarzenia,
wielki humanista, człowiek o nadzwyczajnym umy le i sercu Profesor Tadeusz Nowacki. Pragn jednak podkre li , i egnamy dzisiaj tu na Cmentarzu Pow zkowskim,
nie tylko znakomitego naukowca, ucznia Zygmunta Mysłakowskiego i Sergiusza Hessena, twórc polskiej pedagogiki pracy, głównego organizatora Instytutu Kształcenia
Zawodowego, zało yciela legendarnej ju dzi szkoły naukowej pod nazw Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy, Autora aktualnej do dnia dzisiejszego teorii
kształcenia zawodowego – ale egnamy dzisiaj tak e Pana Profesora jako człowieka.
Człowieka, do którego zawsze mo na było si zwróci o pomoc, rad , naukowe
i ludzkie wsparcie i mo na było by pewnym, e Profesor, w miar swoich mo liwoci, takiego wsparcia udzieli. Ilu z nas, uczestnicz cych w dzisiejszej, smutnej uroczysto ci zawdzi cza Profesorowi inspiracje i pomoc w chwilach zw tpienia. Jak wielu z tu obecnych swój dorobek naukowy osi gn ło dzi ki trafnym i yczliwym sugestiom Profesora.
Z perspektywy kilkudziesi ciu lat współpracy z Profesorem mam pełne przekonanie, e Profesor jak mało kto umiał cieszy si rado ci innych, ył dla ludzi, był
gotów do najwy szych po wi ce dla osób sobie bliskich.
wiadczy o tym cho by napis na płycie nagrobkowej Syna Pana Profesora, który
zgin ł w wypadku drogowym w wieku 20 lat. Na płycie tej Profesor wyrył własnor cznie napis mówi cy o tym, e je li by to było mo liwe, bez wahania zamieniłby
własne ycie na mier za przywrócenie ycia Jego Synowi. Innym przykładem nadzwyczajnego człowiecze stwa Profesora jest opieka, jak otoczył powa nie chor
on i z jak determinacj pilnował, by stworzone optymalne warunki tej opieki nie
ulegały zachwianiu.
egnaj c zatem dzisiaj Profesora Tadeusza Nowackiego jako wybitnego uczonego, winni my pami ta , i był tak e wspaniałym, niezwykle yczliwym człowiekiem.
Franciszek Szlosek
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Entgrenzungen des Lernens
Rolf Arnold (wyd.)
Bertelsmann Verlag. Bielefeld 2012
Publikacja Entgrenzungen des Lernens
(Zniesienie granic uczenia si ), opublikowana
w ramach serii wydawniczej Mi dzynarodowe
Perspektywy Edukacji Dorosłych, została dedykowana profesorowi Ekkehardowi Nuissl,
który po przeszło dwudziestu latach pracy na
stanowisku dyrektora Niemieckiego Instytutu
Edukacji Dorosłych przeszedł w 2011 roku na
emerytur . Profesor Nuissl jest osobą znaną
także w środowisku polskich edukatorów
dorosłych. Jego artykuły ukazały się drukiem
m.in. na łamach Edukacji Ustawicznej Dorosłych. Ponadto przez ponad dwa lata Profesor
Nuissl wykładał oraz prowadził seminaria na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego dorobek naukowy oraz uczestnictwo
w rozlicznych projektach europejskich zapewniły mu popularność i uznanie na płaszczyźnie międzynarodowej edukacji dorosłych.
Niezaprzeczalnym walorem publikacji poświęconej Profesorowi Nuissl jest jej międzynarodowy charakter. Zawiera ona 15 artykułów napisanych przez wybitnych przedstawicieli edukacji dorosłych reprezentujących
osiem krajów europejskich i Kanadę. Jedynie
cztery artykuły są autorstwa niemieckich
profesorów edukacji dorosłych: Rolfa Arnolda (Uniwersytet Kaiserslautern), Wiltrud
Gieseke (Uniwersytet Humboldta w Berlinie),
Joachima Ludwiga (Uniwersytet w Poczda154
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mie) oraz Claudii Strobel i Rudolfa Tippelta
z Uniwersytetu w Monachium. Pozostali
autorzy reprezentują uniwersytety we Florencji, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Serbii,
Rumunii, Polsce oraz Kanadzie. Jedynie jeden
artykuł jest napisany przez przedstawiciela
środowiska pozaakademickiego, Alana Tucketta, dyrektora Narodowego Instytutu Edukacji Ustawicznej Dorosłych (NIACE)
z Wielkiej Brytanii. Różnorodność autorów
i wniesionych przez nich perspektyw powoduje, iż publikacja stanowi inspirujące i bogate
źródło wiedzy na temat współczesnych procesów uczenia się obywateli w różnym wieku,
w różnych sytuacjach życiowych i odmiennych warunkach kulturowych i ekonomicznych. Cechą wspólną wszystkich artykułów
jest zawarte w nich przeświadczenie autorów
o konieczności intensyfikacji refleksji pedagogicznej nad przeobrażeniami zachodzącymi
na polu uczenia się społeczeństw, celem aranżacji warunków wspierających i ułatwiających dynamiczne procesy uczenia się obywateli oraz rozpowszechnienia tych procesów na
możliwie najszerszą skalę. Poszczególni autorzy dzielą się innowacyjnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, dzięki którym na
płaszczyznach krajowych ulegają przeobrażeniom postawy obywateli względem uczenia
się i powstają struktury umożliwiające bardziej efektywne i twórcze uczenie się.
Paolo Federighi (Uniwersytet we Florencji) w swoim artykule Regional Governments’
Institutional Learning Processes analizuje
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rozwijające się systemy uczenia się na przykładzie uczenia się systemów politycznych
w ramach ponadregionalnej współpracy.
Uczenie się polityki postrzega jako element
innowacyjnej dynamiki nowoczesnych instytucji funkcjonujących w otwartych społecznościach lokalnych.
Wiltrud Gieseke rozważa problematykę
uczenia się w kontekście dwóch biegunów:
lokalności i globalności. Zwraca uwagę na
złożoność procesów uczenia się w świecie
pracy zdominowanym współcześnie przez
międzynarodowe korporacje, w których ścierają się różnorodne kulturowe trendy.
Ramon Flecha i Itxaso Tellado przedstawiają w swoim artykule tendencje rozwoju
edukacji dorosłych w demokratyzującej się
Hiszpanii. Akcentują wysiłki podejmowane
na rzecz integracji uczących się obywateli
jako siły inspirującej rozwój ofert edukacyjnych zorientowanych na dialog społeczny,
w którym zniesieniu ulega tradycyjny podział
na nauczających i uczących się.
Katarina Popovic przedstawia sytuację
w edukacji dorosłych z perspektywy bałkańskiej, uwzględniając szczegółowo tendencje
w Serbii. Podkreśla znaczenie i wpływ międzynarodowej współpracy na krajową politykę oświatową i procesy uczenia się obywateli.
Także Fin Jyri Manninen koncentruje uwagę
na przeobrażeniach zachodzących w relacjach
nauczanie–uczenie się, podkreślając aspekty
dydaktyczne wynikające ze wzrostu rangi
podmiotowości uczących się obywateli.
Podobną problematykę podejmuje Alan
Tuckett w swoim artykule From Teaching to
Learning, w którym m.in. analizuje szczególną rolę Open University w kształtowaniu
demokratycznej edukacji dorosłych, zwłaszcza jej otwartości na potrzeby szerokich mas
społecznych.
Z kolei niemiecki badacz Joachim Ludwig
podkreśla w swoim artykule konieczność
nowego spojrzenia na kwestie nauczania
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dorosłych. Nie podważa znaczenia nauczyciela w procesie edukacyjnym, niemniej wskazuje na wyraźne deficyty w sferze nauczania,
polegające przede wszystkim na braku odniesienia przekazywanych treści do światów
życia uczących się podmiotów.
Ewa Przybylska z UMK w Toruniu szkicuje tendencje rozwoju edukacji dorosłych
w krajach postkomunistycznych Europy
Środkowo-Wschodniej. Wskazuje na niewykorzystany dotychczas dla celów uczenia się
potencjał tkwiący w różnorodnych środowiskach i grupach społecznych. Poddaje ponadto pod refleksję konieczność kreowania procesów uczenia się sprzyjających kształtowaniu postaw obywatelskich, zaangażowania
społecznego i politycznego oraz działaniu na
rzecz rozwoju demokracji.
Simona Sava z Uniwersytetu w Timisoarze (Rumunia) rozważa na temat certyfikacji
kompetencji, która w konsekwencji może prowadzić do powstania nowych obszarów profesjonalnego działania edukatorów dorosłych
i otwarcia innowacyjnych środowisk uczenia
się. Autorka przedstawia przykłady takich
działań w oparciu o aktywności i doświadczenia Rumuńskiego Instytutu Edukacji Dorosłych (IREA).
Hans G. Schuetze z Kanady podejmuje
problematykę odpowiedzialności państwa
i podmiotów publicznych za sferę edukacji
dorosłych. Mimo iż dostrzega siły twórcze
wynikające z konkurencji oferentów usług
edukacyjnych na wolnym rynku i neoliberalnych reguł kształtujących obszar edukacji
dorosłych, wypowiada się zdecydowanie za
koniecznością publicznego sterowania zasobami umożliwiającymi urzeczywistnienie efektywnych procesów uczenia się obywateli
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Rudolf Tippelt oraz Claudia Strobel z Uniwersytetu w Monachium analizują w swoim
artykule rozwój pojedynczych instytucji edu-
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kacji dorosłych w kierunku organizacji funkcjonujących w sieci.
Z kolei Rolf Arnold w artykule zamykającym zbiór spogląda na rozwój edukacji dorosłych z perspektywy teorii poznawczej.
Omawiana publikacja stanowi ważną
i wartościową pozycję wydawniczą, zwłaszcza dla zainteresowanych problematyką uczenia się, ale także dla specjalistów i osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki oświatowej i tworzenie warunków do rozwoju aktywności edukacyjnej społeczeństwa. Niewątpliwie dostarcza również wiedzy z zakresu
pedagogiki porównawczej i być może, jest
znakomitą inspirację do nawiązania współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.
Bła ej Przybylski
Polsko-Niemiecka Fundacja Dorosłych,
Warszawa

Projektowanie w komputerowym
wspomaganiu procesu dydaktycznego
Eunika Baron-Polańczyk (red.),
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011
Problematyka podjęta w opracowaniu pod
redakcją naukową Euniki Baron-Polańczyk,
dotycząca projektowania w komputerowym
wspomaganiu procesu dydaktycznego, jest
bardzo ważna zarówno od strony poznawczej,
kształcącej, jak i praktycznej. Fakt podjęcia
rozważań na temat uwarunkowań wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia i wychowania
powitać należy z dużym zadowoleniem. Poruszane kwestie dydaktycznej i wychowawczej
użyteczności komputerów są niezwykle istotne, ponieważ codzienne życie współczesnego
człowieka w większym lub mniejszym stopniu związane jest z technikami cyfrowymi.
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Żyjemy w świecie, gdzie obowiązuje styl
życia ery cyfrowej i jej technologii, która
z kolei daje możliwości ciągłego ulepszania
technicznej obróbki danych. Każdy użytkownik komputera podłączonego do Internetu
może zmienić w dowolny sposób to, co zostało
przez innego użytkownika w sieci umieszczone, ponieważ świat wirtualny stworzył, zmienia
i przekształca człowiek. Istnieje on równorzędnie ze światem realnym. Dlatego tak ważne jest
poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czym
jest komputer i Internet dla jego użytkowników? – tu dla podmiotów procesu dydaktycznego, nauczycieli i uczniów.
Media cyfrowe oferują narzędzia, które
znacznie poszerzają możliwości edukacyjne.
Tym, którzy mają do nich dostęp, zwiększają
możliwości postrzegania, pojmowania, analizy,
myślenia, koncentracji oraz formułowania
myśli. W związku z tym jakże istotne staje się
zadanie stawiane współczesnej edukacji –
przygotowanie jednostki do radzenia sobie
w złożonym świecie i zachodzących w nim
dynamicznych przemian, także w kulturze
techniczno-informatycznej. Są to obecnie podstawowe akcenty współczesnej pedagogiki
(kształcenia, wychowania i opieki), a pedagogiki medialnej przede wszystkim. Dlatego też
analizowanie i porządkowanie zagadnień tematycznych w obszarze projektowania komputerowego wspomagania procesu nauczania–
–uczenia się należy uznać za ważne i znaczące
społecznie.
„Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego” to monografia licząca 212 strony tekstu, napisana poprawnie pod względem językowym, w pełni odpowiadająca wymogom dla tekstów naukowodydaktycznych. Recenzowana książka jest
rezultatem pracy dwunastu autorów poruszających wybrane zagadnienia projektowania
komputerowego wspomagania procesu nauczania–uczenia się zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej. Każdy tekst (sta-
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nowiący wyodrębniony rozdział) ma tę samą
strukturę: wstęp, podrozdziały, zakończenie
i wykaz bibliografii oraz zawiera streszczenie
w języku polskim i angielskim. Monografia
jest dobrze opracowana edytorsko, właściwie
ukazując strukturę szczegółową.
We Wprowadzeniu Redaktorka zarysowała w sygnalny sposób najogólniejsze przesłanki teoretyczne i praktyczne nawiązujące
do uzasadnienia wyboru tematyki monografii
oraz zaprezentowała jej strukturę. Wyraźnie
zaznaczyła, iż celem niniejszego opracowania
jest przede wszystkim wskazanie obszarów
i form zastosowań ICT w edukacji, jak również zasygnalizowanie potencjalnych zagrożeń, które te zastosowania ze sobą niosą.
Z kolei podjęte przez autorów rozważania
koncentrują się głównie na dwóch aspektach:
przemianach i nowych trendach ICT oraz
kreatywności przejawiającej się w samodzielnym projektowaniu materiałów, procesów
i zasobów edukacyjnych. Słusznie też zwróciła uwagę, że nieustanny rozwój technologii
mobilnych, postęp technologii claud computing oraz wskazania teorii konektywizmu
i wytyczne edutainment – mają swoje bezpośrednie odbicie w nowoczesnym procesie
nauczania i uczenia się. Stąd też wypływa,
zasadność i konieczność podjętych rozważań
w zakresie komputerowego wspomagania
kształcenia nacechowanego kreatywnością,
która (jak podkreśla sama Redaktorka) „może
przejawiać się w twórczym i innowacyjnym
podejściu do projektowania procesu i środków
dydaktycznych, planowania programów
i metod kształcenia oraz niekonwencjonalnym
wykorzystywaniu dostępnych zasobów edukacyjnych”.
Rozważania rozpoczyna artykuł (autorstwa Euniki Baron-Polańczyk) wprowadzający w problematykę podjętą w książce, który
w przejrzysty i uporządkowany sposób omawia proces projektowania w kontekście twórczej działalności dydaktycznej wspomaganej
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komputerowo. W tym obszarze tematycznym
analizuje: definicję, zakres i właściwości
projektowania; proces zaspokajania potrzeb
w aspekcie celowości podejmowanych działań; rozwiązywanie problemu z perspektywy
kreacji pomysłu i sukcesu twórczego; proces
projektowania z punktu widzenia komputerowego wspomagania kształcenia. Wskazuje na
metody koncypowania warunkujące „sukces
twórczy” oraz na sprawne (w myśl prakseologii praktyczne, skuteczne i ekonomiczne)
działania podejmowane w projektowaniu
procesu, materiałów i zasobów dydaktycznych. Tutaj definiuje i opisuje – co wymaga
szczególnego podkreślenia – trzy podstawowe
obszary celowych działań:
1) projektowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
2) projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych;
3) projektowanie infrastruktury teleinformatycznej i zasobów ICT koniecznych do
wykorzystywania mediów edukacyjnych.
Drugi artykuł omawia specyfikę edutainment, fenomenu łączącego w sobie cel edukacyjny i formę rozrywki. Autorka (Monika
Frania) skupia się na przykładach edukacji
rozrywkowej w sieci i analizując takie przykłady jak: edukacyjne gry internetowe, muzea
wirtualne, strategiczne gry typu multiplayer
oraz podkastów, wskazuje na możliwości
wykorzystania ich w planowaniu zajęć dydaktycznych w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
Trafnie wyraża swoje przekonana, iż wszechobecność mediów i nowych technologii, tendencja (związana z kulturą popularną) łączenia zabawy i nauki sprzyjają refleksji nad
szansami i zagrożeniami wykorzystania prawidłowo rozumianego sieciowego edutainment przez współczesnego nauczyciela i edukatora do realizacji założonych celów edukacyjno-wychowawczych. W kontekście indywidualnej pracy ucznia, aktywności pozalekcyjnej oraz edukacji na odległość istotne jest,
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co zostało zaznaczone w zako czeniu, wzbudzanie krytycznego, odpowiedzialnego, selektywnego i kreatywnego podej cia do oferty
edutaiment w ród dzieci i młodzieży.
Jakże ważną problematykę dotyczącą wykorzystywania komputera i Internetu w edukacji i komunikacji seniorów, rozpatrywaną
w kontekście problemów edukacji ludzi starszych jako realizacji idei kształcenia całożyciowego, porusza Piotr Antczak. Autor słusznie podkreśla, że wykorzystanie narzędzi
platform nauczania zdalnego wraz z odpowiednio zaprojektowanym procesem nauczania powoduje pożądane efekty edukacyjne.
Od strony praktycznej odnosi się do zaprojektowanego przez siebie e-lerningowego kursu
dla seniorów oraz proponuje przykładowy
scenariusz zajęć (metodyczny konspekt)
z cyklu „Komputerowe ABC” na platformie
Moodle. Podjęte tu rozważania zawierają
celne metodologiczne wskazówki adresowane
dla edukatorów pracujących z osobami starszymi. Autor ciekawie uzasadnia również
potrzebę edukacji seniorów w zakresie podstaw obsługi komputera i Internetu.
Paulina Woźniak przedmiotem swoich
rozważań uczyniła wykorzystanie technik
multimedialnych w podnoszeniu efektywności
przedmiotowego nauczania matematyki.
Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi
na istotę oddziaływań, projektowanych przez
nauczycieli oraz proponowanych przez rynek
multimedialny środków dydaktycznych. Po
ukazaniu teoretycznych podstaw planowania
zajęć z matematyki z wykorzystaniem komputerów oraz zaprezentowaniu interesujących
wyników badań własnych ukazujących obraz
uczniowskich problemów z matematyką,
autorka daje praktyczne propozycje realizacji
przedmiotowych zajęć, w tym konspekty
jednostek metodycznych wykorzystujących
aplikację Wykresy2Dplus i program Geometria. Stąd też szczególne walory poznawcze
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i utylitarne prezentowanych rozwiązań metodycznych.
Dydaktyczną użytecznością komputerów
w procesie nauczania–uczenia się języka
niemieckiego na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zajęła się Marta
Czajkowska. Autorka – na tle wielu metod
nauczania języków obcych oraz znaczącej roli
multimedialnych programów w ich nauczaniu
– podejmuje się trudnego zadania analizy
i oceny treści i formy programu edukacyjnego
„Profesor Klaus Słownictwo 6.0”. Postawiła
tezę, iż poprawnie zaprojektowane programy
komputerowe, uwzględniające między innymi
najważniejsze komponenty nowoczesnych
zajęć języka obcego, wspomagają rozwój
zdolności rozumienia, wyrażania i interpretowania językowych pojęć, jak również wpływają na kształtowanie indywidualności i samodzielności uczniów. Ponadto, z myślą
o edukacyjnej praktyce, zaproponowała również metodyczne konspekty zajęć języka
niemieckiego z wykorzystaniem multimedialnego programu Profesor Klaus do nauki
słownictwa. Warto dodać, że dokonana dokładna analiza wybranej aplikacji, przeprowadzona na podstawie poprawnie sporządzonych
kryteriów, pozwoliła w konsekwencji stwierdzić, że jest ona atrakcyjnym środkiem dydaktycznym zarówno dla nauczycieli, jak również
dla uczniów.
Tekst Moniki, Robaszyńskiej omawia
problematykę dotyczącą wyszukiwania informacji w Sieci i zwraca szczególną uwagę
na rolę i miejsce, jakie może pełnić głęboki
Internet w edukacji, stanowiąc między innymi
dobrą, a często niedocenianą pomoc naukową
dla studentów. Uwzględniając naturę, cechy
i zawartość głębokiego Internetu udziela użytecznych wskazówek, jak znaleźć strony ukrytego Internetu. Prezentuje przykłady łatwego
dostępu do jego zasobów – poprzez bazy
danych i biblioteki cyfrowe (ulokowane
głównie na platformach edukacyjnych, stro-
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nach uniwersyteckich). Szczególną uwagę
w tym względzie autorka poświęca bazie
danych Uniwersytetu Zielonogórskiego, platformie Eduskrypt.pl oraz bibliotekom cyfrowym (Bibliotece Cyfrowej Politechniki Łódzkiej, E-bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych).
Rozważania na temat wyszukiwania informacji wiarygodnych i wartościowych oraz
planowania tego procesu są kontynuowane.
Autorzy (Krzysztof Stanikowski i Natalia
Warszawska) podejmują się próby opisu najpopularniejszych narzędzi, oprogramowania
wyszukującego. Po krótkiej charakterystyce
procesu kształcenia w ponowoczesności
i udziale w nim nowych mediów przedstawiają przykłady wybranych internetowych baz
danych i katalogów sieciowych. Przegląd
i analizę przeprowadzili pod kątem dostępności programu, sposobu korzystania z oprogramowania, efektywności i trafności wyszukiwania oraz rzetelności i wiarygodności.
Określili także czynności, jakie powinien
wykonać student – poszukiwacz informacji
w Internecie, źródeł przydatnych danych.
Autorzy w konkluzji stwierdzają, że proces
kształcenia powinien być wzbogacany o treści
związane z wytwarzaniem umiejętności z zakresu prawidłowego wyszukania informacji
w sieci WWW. Niebagatelne jest kształcenie
z zakresu przydatności wykorzystania właściwych programów wyszukujących dane,
tak, aby w pełni wykorzystać potrzebne informacje znajdujące się w sieci.
Kolejne dwa rozdziały dotyczą tablicy interaktywnej. Na nowe techniczne możliwości
tego multimedialnego narzędzia ICT zwraca
uwagę Katarzyna Oleksińska, podkreślając
ich wielkie znaczenie w planowaniu i realizacji nowoczesnego procesu dydaktycznego.
W rozważaniach dotyczących przede wszystkim strony inżynieryjno-technicznej stosowania tablic, uwzględniła takie zagadnienia jak:
technologie produkcji tablic, zasady montażu
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i obsługi, akcesoria dodatkowe wspomagające
pracę tablicy. Oprócz tego podkreśliła zalety
wynikające z wykorzystania tablicy interaktywnej w procesie nauczania–uczenia się.
Podjęte rozważania stanowią próbę odpowiedzi na postawione przez badaczkę pytania: Co
to jest technologia informacyjna i jakie są jej
nowoczesne narzędzia? Czym jest tablica
interaktywna? Jak zamontować multimedialną
tablicę? Jakie są zasady obsługi tablicy interaktywnej? Jaka jest użyteczność dydaktyka
cyfrowych tablic?
Z kolei Anita Karyń na tablicę multimedialną spogląda z perspektywy innowacyjnego i doskonałego narzędzia pracy nauczyciela
XXI wieku. Twierdzi, że dzięki elektronicznej
tablicy nauczyciel może zaprojektować lekcje
w sposób interesujący i spełniający oczekiwania swoich podopiecznych, dzieci i młodzieży
z pokolenia sieci. Swoje analizy – w polu
kompetencji i narzędzi (w tym przede wszystkim tablicy interaktywnej) nauczyciela XXI
wieku – autorka wzbogaciła o wyniki diagnostycznych badań własnych, którymi objęła
studentów z kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W zakończeniu zaznaczono, że nowoczesne narzędzia
elektroniczne, które dla nauczyciela XXI
wieku stają się narzędziami dydaktycznymi –
mogą przyczynić się do „rewolucji na lekcji”
poprzez wzbogacenie i usprawnienie procesu
kształcenia. Należy jednak pamiętać, jak
słusznie zauważa autorka, że nie zastąpią one
nauczyciela i nie wykonają za niego całej
pracy.
Serię prac kończą treści dotyczące problematyki wirtualizacji i jej edukacyjnych
aplikacjach. Przemysław Chmielecki postrzega wirtualizację jako sposób na poszerzenie
świadomości technicznej ucznia. Stawia tezę,
iż wirtualizacja jest pewnego rodzaju narzędziem, które służy nie tylko rozwijaniu świadomości technicznej, ale i demistyfikacji
zakorzenionych stereotypów u nie-ekspertów
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z dziedziny ICT. Po eksplanacji istotnych
terminów i krótkim rysie historycznym autor
zwraca uwag na korzy ci płynące z wykorzystania wirtualizacji w sytuacji dydaktycznej. Porusza również zagadnienia dotyczące
projektowania samego narzędzia wykorzystywanego w trakcie lekcji, a więc stosownego przygotowania stanowiska pracy i środowiska. W tym względzie, od strony praktycznej, wskazuje na zasadnicze etapy obejmujące: przygotowanie stanowiska komputerowego, wybór programu do wirtualizacji, zainstalowanie i konfigurację programu oraz wybór
nowego oprogramowania (w tym również
systemu operacyjnego), które ma być wirtualizowane. W słowie podsumowującym autor
wysuwa wnioski, gdzie stwierdza między
innymi, że korzystanie z wirtualizacji ma nie
tylko wydźwięk poznawczy, lecz również
pobudzający i motywujący ucznia do zgłębienia wiedzy. Wirtualizacja jest nieszkodliwa
wobec systemu operacyjnego komputera
hostującego, chociażby z tego powodu, że
zamyka całą maszynę wirtualną do postaci
jednego pliku.
Natomiast Andrzej Czajkowski wirtualizację opisuje jako instrument wspomagający
nauczanie na poziomie studiów wyższych na
kierunkach informatycznych. Przedstawia
wykorzystanie tego mechanizmu w celu ułatwienia prowadzenia takich zajęć jak: administracja systemów operacyjnych, sieci komputerowych czy zarządzania bazami danych.
Słuszne jest zdanie autora, że zastosowanie tej
technologii pozwala na znaczące uproszczenie
przebiegu zajęć, poprzez korzystanie z wirtualnych maszyn. Możliwość uruchamiania
wielu systemów naraz (niezależnie od tego,
czy są to systemy z rodziny Windows, Linux
czy Mac OS), pod kontrolą jednej jednostki
laboratoryjnej, znacznie upraszcza etap projektowania laboratorium, jak i późniejszą
konserwację i zarządzanie nim. Ponadto prezentuje również istotne zalety wirtualizacji
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serwerowej, dzięki której studenci mogą wykonywać powierzone zadania zdalnie. Artykuł
z samego założenia, ujmując treści zarówno
w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym,
ma wspomagać zajęcia dydaktyczne ze studentami – co pozwala na docenienie przede
wszystkim jego wartości użytkowej w sferze
metodyki przedmiotowego nauczania na poziomie szkoły wyższej.
Można stwierdzić, że powyższe człony
(teksty poszczególnych autorów) struktury
treściowej odznaczają się poprawną logiką
oraz właściwą czytelnością. Zastosowane
układy tabelaryczne, wykresy i diagramy
oddają istotę rzeczy, dopełniając czytelność
i przejrzystość opracowania.
Poddana ocenie monografia – pod redakcją naukową Euniki Baron-Polańczyk „Projektowanie w komputerowym wspomaganiu
procesu dydaktycznego” – prezentuje się jako
opracowanie na bardzo dobrym poziomie pod
względem merytorycznym i formalnym.
Wnosi ona istotne wartości poznawcze i edukacyjne do nauk społecznych, zwłaszcza
pedagogiki mediów i pedagogiki pracy,
a przede wszystkim do szeroko rozumianej
edukacji techniczno-informatycznej. Sądzę, że
znajdzie ona zainteresowanie wśród szerokiego grona czytelników.
Autorzy ocenianej monografii podjęli się
trudnego zadania – wskazania zagospodarowania przestrzeni edukacyjnej przez komputery i technologie cyfrowe. W rozważaniach
nad wyjaśnianiem sensu i znaczenia mediów
w życiu człowieka, w tym głównie w działaniach podejmowanych na rzecz nauczania
i uczenia się, kierowali się rozumem, za którym stoi ciekawość i zatroskanie wynikające
z faktów i ich znaczenia dla edukacji. Można
stwierdzić, że im się to w znacznej mierze
udało.
Monografia traktująca o projektowaniu
w komputerowym wspomaganiu procesu
dydaktycznego – co podkreśla również sama
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Redaktorka we Wprowadzeniu – adresowana
jest dla tych wszystkich, których interesują
konteksty procesu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji. Przedstawiane w niej zagadnienia mogą
być przydatne nie tylko dla badaczy podjętej
problematyki, ale i dla studentów (szczególnie
kierunku edukacja techniczno-informatyczna
i specjalności edukacja medialna i informatyczna) oraz nauczycieli praktyków, wdrążających nowe technologie do zawodowej praktyki (nie tylko zajęć komputerowych i informatyki). Zatem książka jest pozycją aktualną
i cenną, rozpatrującą szeroko zagadnienia
podstawowe, jak i aspekty poboczne, uzupełniające. Jest, bowiem godna uwagi przede
wszystkim ze względu na zawarte w niej
wielostronne podejście do problematyki
obejmującej proces dydaktyczny wspomagany
współczesnymi technikami komputerowymi.
Joanna Kandzia
UKSW, Warszawa

Architektura nowoczesnych praktyk
zawodowych – standardy struktury,
organizacji i zarządzania.
Memorandum Mi dzynarodowej Sieci
Innowacyjnych Praktyk Zawodowych
Międzynarodowa Sieć Innowacyjnych
Praktyk Zawodowych (The International
Network on Innovative Apprenticeship –
INAP) jest stowarzyszeniem instytucji naukowych oraz pracowników nauki działających w obszarze edukacji i szkoleń zawodowych. Zostało powołane do życia w roku
2006 z inicjatywy Uniwersytetu w Bremen, na
czele z jedną z kluczowych postaci współczesnej pedagogiki i edukacji zawodowej – prof.
Felixem Raunerem.
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Misją stowarzyszenia INAIP jest skupienie szerokiego grona naukowców między
innymi poprzez publikowanie aktualnych
wyników prac badawczych i wymianę myśli
na organizowanych międzynarodowych forach dyskusyjnych. Dotychczas INAIP było
organizatorem kilku cyklicznych (co 2 lata)
międzynarodowych konferencji. Ostatnia odbyła się w Pekinie w roku 2011 z udziałem
ponad 100 naukowców z 20 krajów świata.
Obrady potwierdziły tezę, że renesans, jaki
przeżywają obecnie dualne systemy edukacji
i szkoleń zawodowych stymulują krajowe
i międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe, jak również inicjatywy polityczne
zmierzające do redefinicji edukacji zawodowej w systemie dualnym. Kolejna konferencja
odbędzie się w Johannesburgu w 2013 roku.
Kierowana przez prof. F. Raunera Komisja
ds. Projektowania Praktyk Zawodowych, działająca w ramach INAIP, w kwietniu bieżącego
roku oficjalnie opublikowała swoje pierwsze
memorandum. Celem tego dokumentu była
refleksja nad kryteriami budowy nowoczesnych dualnych systemów edukacji i szkoleń,
na gruncie: tradycji organizacji praktyk, doświadczenia w zarządzaniu dualnymi systemami edukacji i szkoleń zawodowych (VET),
standardów i procedur opracowywania programów kształcenia zawodowego.
Ewaluując funkcjonowanie dualnych systemów VET oraz pracując nad formułowaniem standardów, wzięto pod uwagę kilka
kluczowych pytań: Jak mo e zostać udoskonalony system koordynacji pomiędzy edukacją
i szkoleniami zawodowymi a systemami zatrudnienia? Jakie są warunki promocji wśród
młodzieży takich możliwości/form zatrudnienia, które wspierają proces ich przejścia ze
świata nauki do świata pracy? Jakie są tego
skutki dla konkurencyjności przedsiębiorstw?
W jaki sposób satysfakcjonującą karierę
uczynić dostępną dla dużego segmentu populacji ludzi młodych?
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Dokument memorandum1 publikuje rezultat prac grupy roboczej w postaci standardów
co do struktury, organizacji i zarządzania
nowoczesnymi praktykami zawodowymi.
Jolanta Religa
ITeE – PIB, Radom

Collaborative Learning and New
Pedagogical Approaches in Engineering
Education
26–28 września 2012 r. w Villach, Austria, odbędzie się 41 Międzynarodowa Konferencja IGIP. Jest to zarazem 40 rocznica
założenia przez Adolfa Melezineka Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej (IGIP). Interdyscyplinarna konferencja nosi tytuł Wspólne uczenie się i nowe
pedagogiczne podejścia w edukacji inżynierskiej. Celem konferencji jest wymiana istotnych trendów i wyników badań oraz zaprezentowanie praktycznych doświadczeń w temacie edukacji i pedagogiki inżynierskiej,
a także: współpracy międzynarodowej i tworzenia sieci; rozwoju programów nauczania
w pedagogice inżynierskiej; nowoczesne podejście do tematu pedagogiki inżynierskiej;
aspekty międzynarodowe; wsparcie dla krajów rozwijających się; zarządzanie wiedzą
i technologie ukierunkowane na kompetencje
informatyczne; języki obce a pedagogika
inżynierska; etyka a pedagogika inżynierska;
zrównoważony rozwój i edukacja interdyscyplinarna; rola i zadania nauk ścisłych; związki
pomiędzy podstawowymi przedmiotami
a specjalizacją; pedagogika pracy; ludzie
i technologia; kształcenie podyplomowe i rama kwalifikacji, projekty międzynarodowe
1

http://bildungsklick.de/datei-archiv/51719/memorandum_-inap-commission-architecture-apprenticeship_may-2012.pdf
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i inne. Równocześnie odbędzie się 15 Międzynarodowa Konferencja na temat Interaktywnego Wspólnego Uczenia się (International Conference on Interactive Collaborative
Learning). Tematy przewodnie obu konferencji skupiają się w obszarze rozwoju programów nauczania i innowacyjnego podejścia
w pedagogice inżynierskiej. Sesje plenarne
poświęcone będą m.in. komputerowym technologiom zarządzania wiedzą. Następna konferencja IGIP zaplanowana jest pomiędzy 25–
27 września 2013 r. w Rosji.
Katarzyna Sławińska
ITeE – PIB

IVETA Annual Conference – Atlanta,
Georgia USA, November 28, 2012
Using Labor Market Information to Improve
Vocational Education and Training (TVET)
Korzystanie z informacji o rynku pracy dla
poprawy kształcenia i szkolenia zawodowego
(TVET)
Konferencja skupi się na kluczowych zagadnieniach związanych ze zbiorem informacji o rynku pracy dla TVET, w tym: rodzajach
i źródłach danych, podejściu do gromadzenia
danych, projektowaniu programów TVET
poradnictwie i doradztwie przy użyciu danych
o rynku pracy.
Jedną z miar sukcesu programów kształcenia zawodowego jest zatrudnianie absolwentów na dobrze płatnych stanowiskach
pracy, które oferują możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Informacje na temat rynku pracy są jednym z podstawowych składników mówiących o tym, czy programy TVET
są kierowane na rentowne zawody. Informacje na temat rynku pracy są podsumowaniem
podaży i popytu na pracę, danych płacowych,
edukacji i wymagań szkoleniowych oraz
innych informacji związanych z karierą. Takie
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dane są cenne dla analizy gospodarki danego
obszaru geograficznego, określenia przyszłych potrzeb pracowników, opracowania
skutecznych programów studiów oraz zapewnienia doradztwa zawodowego dla studentów
i osób poszukujących pracy. Informacje dotyczące rynku pracy są często punktem wyjścia
do bardziej szczegółowej analizy zawodowej
i rozwoju standardów, które z kolei są podstawą do opracowania programów nauczania.
Katarzyna Skoczylas
ITeE – PIB

XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów
i Poradoznawców,
Zielona Góra, 21–24 maja 2012 r.
W dniach od 21 do 24 maja 2012 r. na
Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się
XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów
i Poradoznawców. Podobnie jak w przypadku
poprzednich edycji organizatorami tegorocznego spotkania byli: Wydział Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Dolnośląska Szkoła
Wyższa we Wrocławiu, tym razem we współpracy z zielonogórskim oddziałem Towarzystwa Rozwoju Rodziny. To naukowe przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii
Nauk, Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz Naukowego Towarzystwa
Poradoznawczego.
Istotą naukowych spotkań Letniej Szkoły,
zainicjowanej przed laty przez prof. zw. dr.
hab. Józefa Kargula, jest przede wszystkim
wzajemne poznawanie, dzielenie się swoimi
doświadczeniami naukowymi oraz wspólne
odkrywanie nowych horyzontów naukowej
refleksji. Kilka lat doświadczeń w organizowaniu i doskonaleniu tego przedsięwzięcia
pozwoliło wypracować jej inicjatorom, ale też
uczestnikom pewną stałą, powtarzalną formuEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2/2011

łę tych spotkań. Tegoroczny zjazd młodych
andragogów i poradoznawców w znacznej
mierze był kontynuacją owych sprawdzonych
tradycji.
Głównym elementem Szkoły były wystąpienia profesorów i młodych adeptów nauki,
zajmujących się badawczo rozmaitymi zagadnieniami życia społecznego. Tradycyjnie
przeplatały się one wzajemnie, pozwalając
z jednej strony przyjrzeć się zainteresowaniom tych, którzy zaczynają swoją karierę
naukową, jak i poczynaniom tych, którzy
z mniejszą lub większą konsekwencją kontynuują swoje zainteresowania badawcze.
Wśród zaproszonych gości w gronie profesorów byli: prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz
(DSW), prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
(UW), prof. dr hab. Teresa Bauman (UG),
prof. zw. dr hab. Władysław Misiak (UW),
prof. dr hab. Wojciech Horyń (WSOWL),
prof. dr hab. Elżbieta Siarkiewicz (UZ,
DSW), prof. zw. dr hab. Mieczysław Malewski (DSW).
Pierwszego dnia Szkoły, w części nieoficjalnej, prof. Józef Kargul – kierownik naukowy całego przedsięwzięcia – zapoznał
uczestników z programem kilkudniowego
spotkania, a następnie dr Małgorzata Olejarz
(UZ), podobnie jak w ubiegłych latach, przekazała obecnym kolejny tom czasopisma
„Dyskursy Młodych Andragogów”, w którym
również między innymi znalazły się artykuły
uczestników poprzednich edycji Letniej Szkoły. Osoby, które były obecne po raz pierwszy,
mogły w ten sposób poczuć się zainspirowane
do zaprezentowania swoich referatów naukowych, a następnie zgłoszenia ich do publikacji
w kolejnym tomie „Dyskursów Młodych
Andragogów”, który ukaże się w Oficynie
Wydawniczej UZ w maju przyszłego roku.
Oficjalnego otwarcia XIV Letniej Szkoły
Młodych Andragogów i Poradoznawców
dokonali: Prodziekan Wydziału Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
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Zielonogórskiego – prof. dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec oraz Dyrektor Instytutu
Pedagogiki Dolno ląskiej Szkoły Wyższej we
Wrocławiu – prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz. Jednocześnie wystąpienie prof. Jerzego
Kochanowicza pt. Historia sporu z roku akademickiego 1611/1612 jako wkład w dyskusję
o stanie polskiego szkolnictwa wyższego
w roku akademickim 2011/2012 (400 lat później) zainaugurowało obrady tegorocznej
Szkoły. Profesor, poprzez rozumne odkrywanie historii, „rzucającej” nieustanne światło na
naszą współczesność, wskazał na trzy czynniki, które mogą sprawiać, że dzisiejsze szkolnictwo wyższe nie jest w najlepszej kondycji.
Do czynników tych zaliczył:
1) zbyt mało środków finansowych,
2) zbyt mało zdrowej konkurencji między
uczelniami państwowymi i niepaństwowymi,
3) zbyt mało tradycji uniwersyteckiej
w Polsce.
Przybliżając spór między Akademią Krakowską a Akademią Poznańską z początku
XVII wieku, ukazał, jak wiele wątków z tamtego okresu można odnaleźć, mając na względzie wymienione czynniki, w obecnej sytuacji
szkolnictwa wyższego. Profesor wykazał, że
rzeczywistość ze swoimi uwarunkowaniami
jest głęboko ulokowana w dziejach. Historia
bowiem rzuca nieustanne światło na to, co
dzieje się aktualnie, na nasze nieuświadomione wzorce – przeżywania, postrzegania świata, które często bardzo trudno świadomie
kontrolować, a które są elementem, jaki wynosimy z historii. W historii znajdujemy pewnego rodzaju wyjaśnienia, dlaczego tak się
dzieje, jak się dzieje, a jednocześnie wiedza ta
może być swoistym wyzwaniem, niejako
koniecznością przezwyciężania tamtej tradycji.
Kolejnym prelegentem był prof. dr hab.
Ireneusz Krzemiński, który w swoim wystąpieniu akcentował, jak ważnym elementem
dla rozwoju świata, dla budowania rzeczywi164

stości ludzkiej jest wiedza naukowa i edukacja na poziomie wyższym. Podkreślał również, iż ogromnym wyzwaniem współczesności, o niebagatelnym znaczeniu, jest „budowanie” człowieka myślącego. Profesor nazywał to „kształceniem umysłu”, wysuwając
jednocześnie tezę, że jedynie człowiek, który
samodzielnie myśli posiada zdolność krytycznego rozumowania, pogłębionej refleksji
i analizowania rzeczywistości.
Spotkanie z prof. dr hab. Teresą Bauman
otworzyło drugi dzień obrad. W swoim wykładzie zatytułowanym: Oczekiwania studentów i potrzeby nauczycieli w obszarze dydaktyki zwróciła uwagę na trzy aspekty, będące
przejawem słabości empirycznych badań
pedagogicznych w Polsce. Pierwszy z nich
dotyczył trudności pedagogów w postrzeganiu
świata, dostrzeganiu zjawisk w nim zachodzących, co wyraża się w problematyce podejmowanych badań, a w konsekwencji
w schematyzmie i powielaniu tych samych
wątków. W związku z tym już studentów
powinno ukierunkowywać się na szukanie
takich obszarów świata społecznego, które
budzą ich zastanowienie, zdziwienie, oburzenie bądź zachwyt. Należy kształtować w nich
tzw. „uważną obecność”, czyli taką umiejętność przyglądania się temu, co ich otacza,
która skłoni do zadawania pytań, krytycznego
myślenia, analizowania sytuacji i wyciągania
wniosków.
Drugi z aspektów odnosił się do warsztatu
badawczego. Według Pani Profesor wiele
tekstów pedagogicznych przedstawia wyniki
badań, które nie mają żadnej wartości, bowiem prowadzone są niezgodnie z określoną
konwencją badania. Jeśli badacz zakłada, że
metoda zapewnia prawdziwość wyników,
powinien trzymać się tej metody. Jeśli natomiast nagina metodę i procedurę badawczą, to
wówczas jego wyniki nie są nic warte. Ta
niska dbałość o warsztat badawczy jest prze-
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jawem niewiedzy, nieumiej tno ci i braku
solidnego przygotowania ze strony badacza.
I wreszcie ostatni aspekt, o którym mówiła
prof. Bauman, odnosił si do tzw. „ wiadomo ci metodologicznej”. Otóż nie tylko istotna jest wiedza badacza o tym, jak prowadzić
badania empiryczne i jego refleksja nad tym,
co robi, ale też niezwykle istotny jest jego
namysł nad swoim działaniem i ustaleniami.
Jednym słowem świadomy badacz empiryczny wie, co jest niezbędne do tego, aby pokazać, że wyniki jego badań powinny być brane
pod uwagę, że spełniają wszystkie wymogi
badania naukowego. Na zakończenie swojego
wystąpienia Profesor zachęciła uczestników
do dyskusji, zadając następujące pytanie:
Jakie jeszcze inne mankamenty dostrzegają
w badaniach pedagogicznych prowadzonych
w Polsce?
Kolejnym z zaproszonych gości, prezentującym swój wykład, był prof. zw. dr hab.
Władysław Misiak. Profesor opowiadał
o swojej książce Globalizacja Berlina, Pragi
i Warszawy, omawiając dwie kwestie wiążące
się z tą pozycją. Pierwsza z nich dotyczyła
przybliżenia pojęcia globalizacji. Tutaj Profesor odwoływał się do różnych autorów zajmujących się problematyką globalizacji,
a w szczególności do książki Witolda Morawskiego Konfiguracje globalne. Struktura,
agencje i instytucje uznając, iż autor ów
w sposób interdyscyplinarny ujmuje przywołane zagadnienie. Następnie Profesor skupił
się na metodach, które wykorzystał, prowadząc własne badania, będące jednocześnie
kluczem do rozwiązania problemu.
Zastosowane metody to:
1) trzech badaczy w Berlinie, Pradze
i Warszawie, którzy zostali wyposażeni
w arkusz wytycznych,
2) wywiady z socjologami i urbanistami
w tych miastach,
3) metoda rankingu i punktowania – najbardziej dyskusyjne i rzadko stosowane.
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2/2011

Ostatnim z występujących tego dnia prelegentów był prof. dr hab. Wojciech Horyń,
który zaprezentował temat: Kobiety w mundurach a stereotypy. W trakcie swojej wypowiedzi przybliżył pojęcie stereotypu, wskazał na
uwarunkowania prawne, dające kobietom
możliwość służby wojskowej, wskazał na
treść najczęściej pojawiających się stereotypów na temat kobiet w wojsku, a w końcowej
części przedstawił badania, w oparciu o które
wysunął wniosek jakoby kobiety „żołnierki”
posiadały cechy typowo męskie. W tym miejscu odniósł się do stereotypowo przypisywanych kobiecie i mężczyźnie cech.
Popołudniowe wtorkowe spotkanie miało
formę gry symulacyjnej. Jej inspiratorem
i prowadzącym był prof. Józef Kargul.
Uczestnicy zostali podzielni na mniejsze
„zespoły redakcyjne”. Zadaniem każdego
z nich było podjęcie decyzji o tym, czy otrzymany tekst opublikować, czy też nie wyrazić
zgody na jego wydanie. Na kartkach otrzymaliśmy instrukcję potrzebną do realizacji zadania, tj. kryteria oceny tekstów naukowych.
O umówionej godzinie wszystkie „zespoły
redakcyjne” powróciły na salę obrad z decyzjami dokonanymi na podstawie analizy
otrzymanego tekstu. Zespoły przedstawiały
swoje decyzje, prezentując ich merytoryczne
uzasadnienie bądź to w formie listu, bądź też
odgrywając scenkę. Uczestnicy chętnie wzięli
udział w grze symulacyjnej, traktując to jako
dobrą zabawę i odpoczynek od poważnych
dyskusji naukowych. Odpoczynek ten był
jednak pozorny, gdyż problem, który postawił
przed uczestnikami autor scenariusza – prof.
Józef Kargul – do najłatwiejszych nie należał,
a wręcz odwrotnie – jego rozwiązanie wymagało sporo wysiłku – wejścia w rolę, uruchomienia wyobraźni, wczucia się w sytuację,
wykorzystania rozmaitej wiedzy i umiejętności w celu jego rozwiązania. Niemniej jednak
udział w tej grze był niezwykle pouczającym
doświadczeniem, tym bardziej że wszystkie
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zespoły nie dały si zwie czyhającym nań
„pułapkom” i – ku zadowoleniu kierownika
naukowego – rozwiązały zadanie pomyślnie.
Trzeciego dnia, jako pierwsza z uczestnikami Szkoły spotkała się prof. dr hab. Elżbieta Siarkiewicz. Profesor odwoływała się do
swojej książki Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, poprzez
którą starała się ukazać swoje spojrzenie na
poradnictwo, ale od strony metodologii. Była
to opowieść z pozycji badacza, który cały
czas zmaga się ze swoim badanym światem.
Na początku wystąpienia Profesor zarysowała
swoją drogę jako badacza, metodologa, naukowca. Następnie mówiła o poradnictwie
zanurzonym w codzienności, skupiając się na
obszarach praktyki poradniczej (czas, przestrzeń, instytucjonalizacja), które analizowała,
nie koncentrując się jednak na efektach, ale na
tym, w jaki sposób radziła sobie z trudnościami metodologicznymi. Zwróciła uwagę na
to, że proces ten nie jest zakończony, bowiem
ma świadomość, że jej poszukiwania metodologiczne nadal trwają. Mimo iż książka powstała, że rozdział metodologiczny został
napisany, to nie jest on zamkniętym etapem
w jej refleksji i w dalszych działaniach.
Kolejne wystąpienie należało do prof. zw.
dr hab. Mieczysława Malewskiego, którego
treść ogniskowała się wokół metodologii
badań społecznych, a temat brzmiał: Metodologia badań społecznych – ortodoksja i refleksyjność. Profesor zastanawiał się nad tym, co
sprawia, że obecnie pedagogika uważana jest
za niewystarczająco rozwiniętą dyscyplinę
naukową. Zwrócił uwagę, iż przyczyn takiego
stanu rzeczy doszukuje się w metodologii,
którą traktuje się jako najsłabszy element
nauk pedagogicznych. Obecnie to nie metoda
gwarantuje efektywność poznania naukowego, lecz odwrotnie – poznawczo nowe i odkrywcze rezultaty badań legitymizują metodę,
z pomocą której zdołano je uzyskać. Dzisiaj
spór o metodę naukową przyjął najżywszą
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formę w dyskursie o możliwości łączenia
badań ilościowych i jakościowych. W tym
miejscu Profesor przytoczył trzy rodzaje argumentów, na mocy których uzasadnia się
celowość i racjonalność stosowania jednocześnie w badaniach metod ilościowych i jakościowych.
Są to:
1) dychotomia ilościowe – jakościowe jest
nadmiernie wyostrzona, nie ma powodu tak
stanowczo ich przeciwstawiać, gdyż różnice
między nimi są tak naprawdę pozorne,
2) zacieranie różnic między metodami ilościowymi i jakościowymi przez sytuowanie
ich na kontinuum,
3) redukcja samego pojęcia „metodologia", czyli zawężenie jej zakresu do poziomu
metod i technik badawczych, a wyłączenie
warstwy ontologicznej i epistemologicznej.
W dalszej części swojego wywodu Profesor mówił o trzech fundamentalnych procesach, które zmieniają charakter naszego społeczeństwa, a w ślad za tym zmieniają naukę
jako instytucję społeczną. Pierwszy z nich to
usieciowienie społeczeństwa (nowe elektroniczne formy gromadzenia, opracowania
i przesyłania wiedzy, informacji). Drugi wiąże
się z masowymi ruchami społecznymi (pacyfistyczne, kontrkulturowe, feministyczne,
ekologiczne), które wprowadziły do przestrzeni publicznej nowego typu wartości.
Trzeci natomiast to tzw. zjawisko indywidualizacji we współczesnym społeczeństwie –
badacz staje na pierwszym planie i zyskuje
prawo do kreowania metody. Wszystkie wymienione procesy w swoich konsekwencjach
mają wymiar metodologiczny. Oznacza to, iż
metoda traci swój uniwersalny charakter,
przestaje być pochodną Rozumu, a staje się
sposobem, jaki konstruuje badacz, aby znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytanie. Na
zakończenie swojego wystąpienia Profesor
dodał, iż metodologia przestaje być zbiorem
standardowych metod, technik i narzędzi,
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a staje si domeną kreatywności i wolności
badacza. Badacz staje się podmiotem refleksyjnym. Metodologia zaś przestaje być ortodoksją, a staje się otwartym polem myślenia
i dziedziną refleksyjną.
Po spotkaniach autorskich z wybitnymi
przedstawicielami nauki był czas na przedstawienie obszarów zainteresowań naukowo-badawczych początkujących adeptów andragogiki i poradoznawstwa, wystąpienia uczestników są bowiem stałym punktem w programie Szkoły. Jest to wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, by zaprezentować swoje dociekania naukowe oraz ukazać osobistą perspektywę postrzegania wybranej problematyki.
Najcenniejsza, w tej stresującej dla młodych
badaczy sytuacji zdaje się być nie tylko serdeczna i przyjazna atmosfera towarzysząca
ich wystąpieniom, ale głównie wsparcie merytoryczne i konstruktywna krytyka, na którą
mogą liczyć. Znaczne zasługi w tym względzie można przypisać prof. zw. dr hab. Alicji
Kargulowej, bowiem dzięki cennym uwagom
i sugestiom Pani Profesor autorzy mieli możliwość „zobaczyć” swoje prezentacje w innej
optyce. Pani Profesor wykazała się dużą życzliwością i zaangażowaniem, wspierała i korygowała niedoskonałe często jeszcze wystąpienia młodych uczestników.
W tegorocznej edycji LSMAiP zarówno
młodzi, jak i bardziej doświadczeni badacze
szeroko rozumianej edukacji dorosłych podjęli niezwykle interesujące i wielowątkowe
andragogiczne i poradoznawcze rozważania.
Były projekty badawcze, referaty i komunikaty z badań. Tematy wystąpień poszczególnych
uczestników przedstawiały się następująco:
mgr Anna Bilon (DSW we Wrocławiu): Od
nadziei do zwątpienia – współczesne konteksty wykluczeń społecznych, dr Alicja Czerkawska (DSW we Wrocławiu): Rozważania
wokół możliwości badania skuteczności/efektywności poradnictwa profesjonalnego, mgr
Magdalena Czubak-Koch (DSW we WrocłaEDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2/2011

wiu): Negocjowanie znaczeń, czyli o uczeniu
się przez doświadczenie w codzienności środowiska pracy, mgr Urszula Dmochowska
(Uniwersytet w Białymstoku): Aktywność
fizyczna i umysłowa a proces pomyślnego
starzenia się. Na przykładzie badań słuchaczy
UTW w Białymstoku, mgr Joanna Kłodkowska (DSW we Wrocławiu): Portret sceniczny
komendanta OHP – Nowego Komendanta –
jako przykład aktora szczerego, dr Marta
Koszczyc (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu): Edukator fizyczny w humanistycznej służbie wobec osób późnej dorosłości, mgr Łukasz Koper (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu): Zastosowanie metody programowanego uczenia się
w zajęciach aktywności fizycznej – propozycja
warsztatowa, mgr Joanna Łaszyn (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Edukacja
pozaformalna kobiet romskich, mgr Kinga
Majchrzak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu): Znaczenia miejsc pamięci
w kształtowaniu kompetencji obywatelskich
studentów tradycyjnych i nietradycyjnych –
projekt badań, mgr Michał Mielczarek (DSW
we Wrocławiu): Aktywna Polityka Społeczna
(APS) jako kontekst gier społecznych praktykowanych w polu Powiatowego Urzędu Pracy
(PUP). Krytyczna etnografia instytucjonalna
– projekt badań, dr Anetta Pereświet-Sołtan
(DSW we Wrocławiu): J.J. Del Corso, M.C.
Rehfuss, K. Galvin – Próba aplikacji zadania
pracy Adlera w XXI wieku (tłumaczenie), mgr
Izabela Serafin (DSW we Wrocławiu): Aktywność ludzi starszych jako jeden ze sposobów adaptacji do okresu późnej dorosłości, dr
Joanna Stelmaszczyk (Uniwersytet Łódzki):
Projekt „Butterfly” realizowany w Zakładzie
Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, dr Katarzyna UzarSzcześniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski):
Wymiana międzypokoleniowa jako forma
nabywania kompetencji społecznych i zawodowych. Perspektywa dydaktyczna.
167

Czwarty dzie od rana obfitował w niezapomniane wrażenia. I chociaż był to ostatni
dzień LSMAiP, jednak nie był to koniec zielonogórskiego spotkania. Nie mogło bowiem
zabraknąć jednego z jego ważniejszych, stałych punktów, jakim są wizyty studyjne w
niemieckich placówkach edukacyjnych. Dzięki organizatorom uczestnicy odwiedzili Brandenburski Związek Uniwersytetów Ludowych
w Poczdamie, poznając zarówno historię tych
uniwersytetów, jak również bieżące projekty
realizowane przez te instytucje.
XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów
i Poradoznawców stała się areną dającą możliwość nawiązania kontaktów, poznania innych osób, ich zainteresowań naukowych,
wymiany doświadczeń i poglądów, poszukiwania inspiracji do realizowania własnych
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zamierzeń badawczych, prezentacji wyników
badań. Stworzyła sposobność do wzięcia
udziału w naukowej dyskusji, poznania różnych perspektyw postrzegania zjawisk czy
problemów, które nas interesują oraz poznania nowych. I wreszcie była wyjątkową i niecodzienną okazją do osobistego spotkania
młodych naukowców z wybitnymi humanistami i autorytetami z obszaru szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Podsumowania
obrad i zakończenia konferencji dokonał
kierownik naukowy LSMAiP prof. Józef
Kargul. Podziękował wszystkim za przyjazd
i aktywne uczestnictwo, a przede wszystkim
zachęcał do dalszej pracy naukowej.
Izabela Serafin
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
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