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1 WSTĘP
Rozdział 1 – streszczenie wyników nr 6 WP3

1.1 Logika i cele projektu
1.1.1 Logika
Jednym z głównych celów Komisji Europejskiej, zarazem zaś jednym z priorytetów
nadchodzącego okresu programowania 2014-2010 jest wzrost liczby procesów
mobilności w ramach systemu edukacji. Jest rzeczą oczywistą, że jedną ze
zmiennych, dzięki którym może ulec rozszerzeniu mobilność w zakresie szkoleń
zawodowych jest ATRAKCYJNOŚĆ tego rodzaju doświadczeń związanych z pracą
za granicą, a przeto i ich WARTOŚĆ UŻYTKOWA na odnośnym rynku pracy.
Projekt czerpie z potrzeby, jaką jest określenie narzędzi i praktyk UZNAWANIA
umiejętności nabytych dzięki mobilności i ułatwienie uznawania tychże przez rynek
pracy. Im bardziej użyteczne będzie doświadczenie, tym więcej beneficjentów będzie
nim zainteresowanych, to zaś uczyni mobilność rzeczą naturalną, nie zaś wyjątkiem.
Wartość użytkowa nadawana doświadczeniu zależy od zdolności systemu szkoleń
zawodowych uczynienia umiejętności nabytych dzięki mobilności przejrzystymi,
jasnymi i rozpoznawalnymi.
Biorąc pod uwagę powyższe, Friuli Venezia Giulia dysponuje systemem opisywania
i grupowania umiejętności zawodowych, który funkcjonuje od lat, a dotyczy
organizowania procesów roboczych, przy czym ich zestaw nie jest związany
z edukacją i systemem kwalifikacji zawodowych, co sprawia, że jest on bardziej
elastyczny, a dla przedsiębiorstw zrozumiały i łatwy w korzystaniu. Tego rodzaju
“mechanizm” stanowi praktykę innowacyjną, która może być przenoszona na
kodyfikowanie umiejętności nabytych dzięki mobilności, w połączeniu z walidacją
nabytych kompetencji przez miejscowe przedsiębiorstwa „oceniające” i korzystanie
z suplementu do Europassu, potwierdzającego doświadczenie wyniesione
z przedsiębiorstwa jako odniesienie dla uznawania tego doświadczenia.
Projekt pozostaje w zgodzie z politykami UE: REBUILDING MOBILITY odpowiada
politykom UE nastawionym na stymulowanie mobilności w Unii. Projekt wspiera ten
rozwój w sensie poprawy atrakcyjności i użyteczności mobilności transnarodowej
w zakresie szkoleń zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników
IVT i PLM. Mobilność należy do priorytetów LLP 2011/13 LLP: Priorytet 1 dla okresu
2011/13 dotyczy „Opracowania strategii uczenia się przez całe życie i mobilności.”
Ponadto oficjalne dokumenty LLP stwierdzają, że projekty powinny uwzględniać
przechodzenie ku kryterium wyników nauczania, stałemu i skutecznemu poradnictwu
zawodowemu, wdrażaniu narzędzi takich, jak ERK i KRK, Europass i europejski
system punktów kredytowych w szkoleniu zawodowym (ECVET), które umacniają
uczenie się przez całe życie i mobilność. W treści subprogramu LEONARDO,
w opisie priorytetów wskazano, że “podkreślamy ważną rolę, jaką w projektach tych
– dla osiągnięcia właściwego poziomu jakości i zaangażowania MŚP - odgrywają
ciała pośredniczące.”
Projekt ten ujawnia więzi z MAPCOM LDV Polska TOI; TTOMOBILITY Netherlands
LDV TOI; EuropassPlus Polska TOI; "EUMOVE" oraz "EUMOVEII", zarządzanymi
przez EVTA i KCH.
1.1.2 Cele
Celem ogólnym jest poprawa jakości i atrakcyjności europejskiego systemu
szkolenia zawodowego drogą transferu praktyk innowacyjnych w zakresie uznawania
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umiejętności nabytych w trakcie mobilności międzynarodowej. Adresatami tej
strategii są uczący się, będący członkami grup IVT i PLM. Celem jest transfer
modelu kodyfikacji i uznawania umiejętności nabytych w ramach mobilności, tak by
łatwiej je było „sprzedać” na rynku pracy.
Projekt stara się pomóc w przezwyciężeniu problemów, jakich doznają
przedsiębiorstwa jeśli chodzi o uznawanie kwalifikacji, określanie narzędzi
uznawania kompetencji zawodowych nabytych drogą nieformalnych doświadczeń
zawodowych
w przedsiębiorstwach zagranicznych oraz tworzenie odniesień
pozwalających miejscowym przedsiębiorstwom stać się podmiotami oceniającymi
(assessors).
Celem projektu TRACK jest rozwój i transfer aktualnych doświadczeń i narzędzi,
wspólnych wskazówek służących zarządzaniu uznawaniem dokonywanym przez
goszczącą firmę zagraniczną oraz uznawania doświadczenia w pracy nabywanego
w okresach mobilności, dokonywanego przez miejscową firmę oceniającą
("assessor" company). Aby odpowiedzieć na te potrzeby, projekt przewiduje
określenie listy przedsiębiorstw, które mogą stać się „branżowymi centrami oceny”.
Będą one odpowiedzialne za ocenę doświadczeń nabytych w trakcie mobilności
i czynienia ich użytecznymi na właściwym rynku pracy.
Rezultatem ostatecznym powinno być wydrukowanie suplementu Europass
„doświadczenie nabyte w przedsiębiorstwie” przy wykorzystaniu standardowego
zestawu kompetencji branżowych, zintegrowanych w oparciu o miejscowe
specyfikacje. W istocie, aby przedsiębiorstwa mogły uznawać umiejętności, oprócz
zapewnienia przejrzystości szeregu umiejętności trzeba też
dysponować
wiarygodnym systemem oceny, zdolnym do potwierdzania ich nawet na szczeblu
lokalnym.

1.2 Zalecenia wynikające z badań wstępnych
Celem pakietu roboczego 3 było poznanie i zrozumienie najlepszych praktyk
certyfikowania staży i doświadczeń wyniesionych z pracy w przedsiębiorstwach za
granicą oraz walidacja nabytych odnośnych umiejętności. Dokonano zatem analizy
praktyk atestacji staży w przedsiębiorstwach, które to staże odbyto w krajach
partnerskich. Każdy z partnerów zagranicznych (KCH, TNOiK i GDF), a także
partnerzy włoscy z prowincji Trento opracowali raporty zawierający analizę praktyk
uznawania, oceny i walidacji przeprowadzanej w ramach zdobywania
przez uczących się z zagranicy doświadczeń edukacyjnych w przedsiębiorstwach
na swoim terytorium. Jednocześnie dokonana została, przez uczących się
we właściwym kraju, analiza praktyk walidacji i/lub certyfikacji umiejętności nabytych
podczas staży w przedsiębiorstwach za granicą.
Każdy z partnerów zagranicznych (KCH, TNOIK i GDF) oraz jeden partner włoski
(Prowincja Trento) opracował raport przedstawiający dane zgromadzone podczas
wywiadów. Szczególną uwagę poświęcono temu, w jaki sposób następowało
odnoszenie obszarów doświadczeń do procesów produkcji i działania pracy żywej
oraz wynikającej stąd metody testowania. Konkretnie, partnerów interesowała
kwestia zrozumienia, jak – i czy w ogóle – system uznawania umiejętności jest
powiązany z KRK (i odnosi się do systemu kwalifikacji zawodowych) oraz w jaki
sposób tenże jest (lub nie jest) uznawany i podzielany przez przedsiębiorstwa
na rynku pracy (a zatem, czy występowała tu rzeczywista „wartość użytkowa”,
przypisywana – w sensie zawodowym – doświadczeniom wyniesionym ze stażu).
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Propozycje dotyczące formułowania wskazówek w oparciu o TRACK
Europass jest powszechnie znany, znaczenie i użyteczność suplementów są
oczywiste, a narzędzia te są proste. Jest to zatem bardzo dobry instrument
do przyjęcia w powszechnej praktyce oceny/walidacji jako podstawowy
dokument, w którym podaje się kompetencje zawodowe nabyte podczas
stażu.
Uzyskanie danych na temat stażów w ramach systemu VET na potrzeby
badawcze nie było rzeczą łatwą, zważywszy że w różnych krajach
informacjami tymi administrują różne organy, czyniąc to w różny sposób. Dla
zapewnienia możliwości zbierania informacji o stażach za granicą byłoby
rzeczą dobrą, gdyby składnica takich danych i adresów była dostępna na
poziomie ogólnoeuropejskim, co pozwalałoby organizatorom zajmującym się
kwestiami stażów zagranicznych i mobilności wchodzić w kontakt
z organizacjami i przedsiębiorstwami. Nie wszystkie Agencje Krajowe zdają
się mieć świadomość istnienia takich danych i liczb. Jedynymi dostępnymi
danymi są dane na temat projektów poświęconych mobilności.
Z badań wynikają duże różnice między krajami: kończące się oceną na
szczeblu narodowym staże zawodowe w Holandii, ale pozbawione
ustrukturalizowania w Hiszpanii, Polsce i Włoszech. Jednolita metoda
oceniania na szczeblu krajowym i europejskim poprawiałaby przejrzystość
procesów oceny, co zapewniałoby wyższą jakość staży zawodowych
w Europie. W obecnej chwili standardy są aktualnie różne dla różnych krajów.
Bardzo często staże przedstawiają sobą po prostu „doświadczenie
zawodowe”, pozbawione wyraźnych planów i celów szkoleniowych, nie
mówiąc już o ocenach ich wyników. To, co charakteryzuje większość takich
działań, to brak jasnych celów – chodzi tylko o zdobycie pewnego
doświadczenia.
Duże różnice zachodzą między deskryptorami profili zawodowych w różnych
krajach europejskich. Nie jest przeto rzeczą łatwą określenie zakresu tego, co
miałoby być oceniane w trakcie stażów w przedsiębiorstwach zagranicznych.
Wyjściem mogłyby być, w pewnych sytuacjach, prace nad profilami
referencyjnymi (odniesienia), czego przykładem jest NETINVET, ale wydaje
się to przedsięwzięciem bardzo czasochłonnym, i nieskutecznym jeśli chodzi
o ogół zawodów w Europie. Ponadto profile często się zmieniają, stanowiąc
zjawisko zależne od kontekstu gospodarczego i organizacyjnego, tym samym
zaś będąc niedoskonałym punktem odniesienia. Pojedyncze deskryptory
kompetencji zawodowych czy nawet ich wiązki wydają się rzeczami
łatwiejszymi do opanowania i adaptacji, zarazem zaś przejrzystymi
i zrozumiałymi, nie uzależnionymi od otoczenia roboczego, tym samym zaś
stałymi w czasie.
Problemy językowe w odniesieniu do staży zawodowych stanowią kwestię
niedocenianą. Aby możliwe było uzyskiwanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji, znajomości języków należy poświęcić więcej uwagi, niż czyni
się to obecnie.
o Punkt uwagi 1: Staż realizowany w języku miejscowym.
o Punkt uwagi 2: Najważniejszymi językami są angielski i niemiecki.
A zatem, w fazie przygotowawczej, potrzebne jest staranne sprawdzenie
znajomości języka obcego, a w razie konieczności zaplanowanie kursów
językowych dla stażysty.
Jakie są zalecenia w odniesieniu do metod oceny doświadczenia
zawodowego zdobywanego za granicą?
Skupienie się na Suplemencie do Europassu w zakresie doświadczeń
w przedsiębiorstwie jako narzędziu odniesienia. Zarówno wyniki oceny jak
i walidacji powinny być wprowadzone do Suplementu do Europassu, w języku
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tak kraju goszczącego, jak i kraju pochodzenia (a – jeśli nie został on użyty –
po angielsku, w celu zapewnienia większej przejrzystości).
Uczynienie Europassu bardziej użytecznym drogą zwrócenia się do Agencji
Narodowych LLP o wykorzystywanie go we wszystkich ewaluacjach
doświadczeń transnarodowych.
Pomocne mogłoby się okazać wprowadzenie pewnych zmian w dokumencie
Europass - Mobilność, mianowicie wykorzystanie efektów uczenia się
i powiązanie ich z ECVT, co mogłoby wymusić właściwą i przejrzystą
walidację efektów uczenia się.
Wypracowanie wspólnej europejskiej zasady i przeniesienie jej na grunt
przedsiębiorstw goszczących, co oznaczałoby lepsze docenienie tego, co
staże wnoszą w proces kształcenia jednostki.
Praca z zastosowaniem europejskich metod i form oceny, drogą
wprowadzenia europejskiej branżowej wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Nie ma wówczas potrzeby tworzenia profili odniesienia, a jedynie profili
branżowych z KSC (key selection criteria – kluczowymi kryteriami wyboru).
Pozostaje to również w zgodzie z europejskim myśleniem o ECVET.
W ramach narzędzia TRACK rzeczą przydatną wydaje się sprawdzenie
przyjęcia odnośnika deskryptorowego podobnego do tego, którym posługuje
się region FGV w odniesieniu do stażystów.
W celu zapewnienia wzajemnego zaufania pomiędzy krajami, dla jego
stymulowania pomocne mogłyby się okazać oceny pilotażowe. Jeśli
przedsiębiorstwa w różnych krajach są pewne, że przedsiębiorstwo za
granicą dokonuje oceny w taki sam sposób, jak czyni to przedsiębiorstwo
krajowe, jakość stażu za granicą byłaby łatwiej doceniana przez krajowy
rynek pracy.
Jest rzeczą bardzo trudną – o ile w ogóle możliwą – sprawienie, by
przedsiębiorstwa zagraniczne zechciały przyjąć metody, modele, formularze
i referencje stosowane w kraju pochodzenia stażysty (zjawisko takie zdarza
się zwykle tylko w ramach sieci branżowych „wzajemnego zaufania”
związanych z projektami UE albo w ramach klastrów gospodarczych, w które
rzadko angażują się wszystkie kraje europejskie). Jest jednak prawdą, że
organizacji wysyłającej i stażyście potrzebne jest dokonania „miejscowego”
uznania/certyfikacji nabytego doświadczenia. Z drugiej zaś strony pojawia się
potrzeba, by wyniki takiego stażu wyrażano w sposób bardziej przejrzysty,
stosując powszechnie przyjęte w Europie określenia. Aby zaspokoić obie te
potrzeby, przydatne wydaje się proponowane przez TRACK podejście typu
„double check”: pierwszy krok („europejski”) czyniony jest przez
przedsiębiorstwo goszczące w oparciu o prosty standard wspólny, a drugi
(„miejscowa”
walidacja/certyfikacja)
podejmowany
jest
przez
przedsiębiorstwo (lub – jeśli takowe istnieją – uprawnione do tego oficjalne
ograny miejscowe) w kraju pochodzenia. Obydwa te rezultaty są zapisywane
w Suplemencie Europassu. W taki sposób ulegają zagwarantowaniu zarówno
miejscowe, jak i powszechny europejski system oceny/certyfikacji, co
zapewnia użytkownikowi ostatecznemu wyższy poziom użyteczności tych
certyfikatów.
W obliczu istnienia sieci wzajemnego zaufania krok drugi mógłby być
dobrowolny (opcjonalny), a ocena przeprowadzana wyłącznie przez
przedsiębiorstwo
goszczące,
skoro
porozumienia
sieciowe
najprawdopodobniej określają wspólny zestaw praktyk/narzędzi oceny, który
ma charakter zadowalający i który jest przyjmowany przez obie strony –
wysyłającego i gospodarza. Ograniczenia takiego podejścia wynikają
z ograniczonego „zasięgu” takich sieci a zatem i rzeczywistej wartości
dodanej, jaką mają takie certyfikaty, co należałoby starannie sprawdzić
i czemu należałoby zapewnić przejrzystość.

7

1.3 Wspólny słownik
Raport WP3 zawiera porównawczy słownik, ujęty tutaj zbiorczo, ze wskazaniem
znaczeń nadawanych przypisywanych terminom w niniejszym dokumencie.
1.3.1

Słownik porównawczy TRACK

Ocena
Projekt Track
proces oceny
kompetencji
zawodowych z punktu
widzenia ustalonych
zawczasu kryteriów
może być realizowany
przez
przedsiębiorstwo
drogą obserwacji
dających się
zauważyć zachowań
przez organ
oceniający, przy
wykorzystaniu
standardów, do
których odwołuje się
to ciało

Holandia
instrument, służący
pomiarowi wiedzy,
umiejętności i/lub
postaw danej osoby
zastosowanie:
- ocena postępów :
do oceny postępów
uczenia się, ze
sprawdzeniem, czy
nie ma w nich luk
- ocena
kwalifikacyjna,
mająca na celu
określenie, czy
kandydat spełnia
wymogi
egzaminacyjne

Hiszpania
proces oceny
wiedzy, know-how,
umiejętności l/lub
kompetencji danej
osoby z punktu
widzenia zawczasu
ustalonych kryteriów
z reguły następuje
po nim walidacja
i certyfikacja

Polska
proces oceny
wiedzy,
umiejętności i/lub
kompetencji danej
osoby z punktu
widzenia
ustalonych
zawczasu kryteriów
(oczekiwania co do
efektów uczenia
się, pomiar efektów
uczenia się)

Włochy
ocena przez
przedsiębiorstwa
lub centra
szkoleniowe
kompetencji
i umiejętności
uzyskanych drogą
doświadczenia,
z odniesieniem się
do celów uczenia
się

z reguły następuje
po nim walidacja
i certyfikacja

Certyfikacja
Projekt Track
formalny (tj. mający
moc prawną)
dokument wydany
przez stosowny organ
potwierdzający, że
wyniki osiągnięte
przez daną osobę
zostały ocenione
z punktu widzenia
ustalonego zawczasu
standardu

Holandia
dokument, który
stwierdza, że
została nabyta
część składnika
kwalifikacji, albo że
osiągnięty został
ogólny poziom
biegłości
lub kompetencji

Hiszpania
proces wystawiania
certyfikatu,
potwierdzającego
formalnie, że
zestaw efektów
uczenia się
uzyskanych przez
daną osobę został
oceniony i poddany
walidacji przez
właściwy organ
względem
ustalonego
zawczasu
standardu

Polska
proces wystawiania
certyfikatu
potwierdzającego
formalnie, że
zestaw efektów
uczenia się
uzyskanych przez
daną osobę został
oceniony i poddany
walidacji przez
właściwy organ
względem
ustalonego
zawczasu
standardu

Włochy
formalny i oficjalny
dokument
wystawiany przez
uprawniony do jego
wydawania organ,
odnoszony do
zestawu
standardów
europejskich

Holandia
spójny kompleks
wiedzy
i rozumienia,
umiejętności
i postaw; jeśli ktoś
ma wymagane
kompetencje, są
one widoczne
w jego zachowaniu
.

Hiszpania
zdolność do
właściwego
stosowania w
praktyce efektów
uczenia się
odpowiednio do
zdefiniowanego
kontekstu

Polska
zdolność do
właściwego
stosowania efektów
uczenia się
odpowiednio do
zdefiniowanego
kontekstu (nauka,
praca, rozwój
osobisty lub
zawodowy)

Włochy
indywidualne
umiejętności
i zdolności
beneficjenta,
z uwzględnieniem
edukacji,
doświadczenia
i kompetencji
językowych .

Holandia
proces mający na
celu gromadzenie,
interpretowanie
i prezentowanie
informacji w celu

Hiszpania
przebieg ustalania
wartości lub zalet
procesu,
z wykorzystaniem
pewnych,

Polska
ocena wartości
zabiegu (program
szkoleniowy lub
polityka)
z odniesieniem do

Włochy
ocena
rzeczywistego
osiągnięcia
kompetencji lub
umiejętności drogą

Kompetencja
Projekt Track
zdolność realizowania
działań zawodowych
na różnych
szczeblach ich
biegłości,
deskryptorem których
to działań jest wiązka
dających się
zaobserwować
zachowań

Ocena
Projekt Track
proces mający na
celu gromadzenie,
interpretowanie
i prezentowanie
informacji w celu
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ustalenia stopnia
biegłości w zakresie
danej kompetencji
zawodowej

ustalenia wartości
jest rezultatem
procesu

zawczasu
ustalonych
wskaźników

kryteriów
i jednoznacznych
standardów (takich
jak jego istotność
lub sprawność)

ich odniesienia do
zestawu
konkretnych
antycypowanych
standardów

Efekty uczenia się
Projekt Track
stwierdzenie tego, co
uczący się wie,
rozumie i jest w stanie
zrobić na zakończenie
procesu uczenia się,
ujmowane
w kategoriach wiedzy,
umiejętności
i kompetencji

Holandia
opisy wiedzy
i umiejętności
uczącego się
na różnych
poziomach
kariery edukacyjnej
są to stwierdzenia
dotyczące tego, co
uczący się powinien
wiedzieć, rozumieć
i/lub być w stanie
zademonstrować
po zakończeniu
procesu uczenia się

Włochy

Hiszpania
zestaw wiedzy,
umiejętności i/lub
kompetencji, które
nabyła dana osoba
i które jest ona
w stanie
zademonstrować po
zakończeniu
procesu uczenia się

Polska
stwierdzenie tego,
co uczący się wie,
rozumie i jest
w stanie zrobić
po zakończeniu
procesu uczenia
się, określanego
w kategoriach
wiedzy,
umiejętności
i kompetencji
(wyrażanych
jako niezależność
i odpowiedzialność)

wynik rozwoju
umiejętności
i kompetencji
nabytych w toku
doświadczenia

Wzajemne zaufanie
Projekt Track
wzajemne uznawanie
swojej zdolności
przeprowadzania
oceny lub działań
walidacyjnych
w oparciu o wspólne
standardy

Holandia

Hiszpania

Polska

Włochy

-

-

-

-

jest to wynik
oficjalnych
porozumień pomiędzy
organami publicznymi
albo porozumień
pomiędzy członkami
sieci
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Uznawanie
Projekt Track
wartość (dodana)
oceny, walidacji lub
certyfikacji
kompetencji
zawodowej przez
rynek pracy

Holandia
fakt, że realizacja
i/lub kwalifikacje są
widoczne i zostają
uznane,
potwierdzając
dokładność lub
istotność działań

może ono mieć
charakter formalny, tj.
określony umowami o
pracę i w tym sensie
obowiązkowy, albo
pozaformalny, tj.
polegać na uznaniu
przez
przedsiębiorstwo
w oparciu o jego
własne kryteria

Hiszpania
proces
przyznawania
oficjalnego statusu
umiejętnościom
i kompetencjom
drogą uznawania
kwalifikacji
(certyfikaty,
dyplomy lub tytuły
zawodowe)

Polska
proces
przyznawania
oficjalnego statusu
umiejętnościom
i kompetencjom
drogą:
- uznawania
kwalifikacji
- uznawania
ekwiwalentności,
punktów
kredytowych
albo walidacji
umiejętności i/lub
kompetencji

Włochy
dokumentacja
i certyfikacja oceny
kompetencji

uznawanie wartości
umiejętności i/lub
kompetencji przez
interesariuszy
gospodarczych
i społecznych

Walidacja
Projekt Track
potwierdzenie przez
właściwy organ, że
efekty uczenia się,
uzyskane przez daną
osobę, zostały
ocenione względem
zawczasu ustalonych
kryteriów i są zgodne
z wymogami
standardów walidacji
walidacja co do
zasady prowadzi do
certyfikacji

Holandia
stopień, w jakim
test mierzy to, co
ma – zgodnie
z założeniem mierzyć
wymaga ona
wiarygodnego
i reprezentatywnego zbadania treści
i poziomu
kwalifikacji

Hiszpania
potwierdzenie przez
właściwy organ, że
efekty uczenia się,
uzyskane przez
daną osobę, zostały
ocenione względem
ustalonych
zawczasu kryteriów
i pozostają
w zgodzie
z wymogami
standardu
walidacyjnego
walidacja co do
zasady prowadzi do
certyfikacji
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Polska
potwierdzenie przez
właściwy organ, że
efekty uczenia się
uzyskane przez
daną osobę na
drodze formalnej,
nieformalnej lub
pozaformalnej
zostały ocenione
względem
ustalonych
zawczasu kryteriów
i pozostają
w zgodzie ze
standardem
walidacyjnym

Włochy
walidacja tego, że
dana osoba ma
pewne
kompetencje, przy
zastosowaniu
kryteriów
ustalonych przez
stronę trzecią

2 SCHEMAT OCENY W RAMACH TRACK
2.1 Idea Projektu Track

PROJEKT PLANU
SZKOLENIOWEGO

ZŁOŻONY PROJEKT

URUCHOMIENIE STAŻU

USTALENIA
LOGISTYCZNE

ZAPLANOWANIE
SZKOLENIA
PRZYGOTOWAWCZE
GO

PODRÓŻ

ZAKWATEROWANIE

SZKOLENIE JĘZYKOWE

INFORMACJE
I SZKOLENIE
KULTUROWE

REALIZACJA STAŻU

PRZYJĘCIE
STAŻYSTY PRZEZ
GOSZCZĄCE
PRZEDSIĘBIORSTW
O
WSPIERANIE
STAŻYSTY PRZEZ
GOSZCZĄCE
PRZEDSIĘBIORSTW
O

OSTATECZNY PLAN
SZKOLEŃ

OCENA
FUNKCJONOWANIA

ZAKOŃCZENIE STAŻU

OCENA ZE STRONY
PRZEDSIĘBIORSTW
A GOSZCZĄCEGO

WALIDACJA PRZEZ
CIAŁO/ORGAN
KRAJU
POCHODZENIA

CERTYFIKAT
EUROPASS MOBILNOŚĆ
KROK 1
(ocena)

CERTYFIKAT
EUROPASS MOBILNOŚĆ
KROK 2
(walidacja)

(EWENTUALNE)
CERTYFIKATY
MIEJSCOWE
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STANDARDY OCENY I CERTYFIKACJI MIEJSCOWE (REGIONALNE/ BRANŻOWE/KRAJOWE)
NARZĘDZIA/FORMATY MIEJSCOWE

WYBRANE
PRZEDSIĘBIORST
WO/
STAŻYSTA

BAZA DANYCH PROCESU TRACK/DZIAŁAŃ ZAWODOWYCH (KOMPETENCJI)
WYNIK UZYSKIWANY PRZY POMOCY NARZĘDZIA PROJEKTU TRACK DZIAŁAJĄCEGO
W SYSTEMIE ON-LINE

Ilustracji Projekt Track dobrze służy następujący wykres:

Skoro celem projektu TRACK jest określenie skutecznego, choć prostego
i możliwego do zrealizowana sposobu oceny i walidacji efektów uczenia się
stażystów uczestniczących w stażach w przedsiębiorstwach zagranicznych, przebieg
stażu dzielimy na cztery podstawowe kroki.
Kroki te zwykle dotyczą co najmniej trzech podmiotów:
-

-

organizacji wysyłającej, która organizuje staż dobierając stażystów
i właściwe przedsiębiorstwa, opracowując plan szkolenia, ustalając logistykę
(ta kwestia jest często realizowana z pomocą innej organizacji w kraju
przeznaczenia),
stażysty, który będzie podmiotem działań szkoleniowych i związanych
z uzyskiwaniem doświadczenia w pracy,
przedsiębiorstwa goszczącego, które określa program szkolenia wraz
z organizacją wysyłającą, organizuje działania stażysty na stanowisku pracy,
obserwuje i ocenia aktywność zawodową stażysty.

Zgodnie z ideą TRACK w procesie tym pojawia się jeszcze jeden aktor:
przedsiębiorstwo walidujące (albo organ certyfikujący) działające w kraju
wysyłającym, które odpowiada za walidację wyników ocen dokonywanych przez
przedsiębiorstwo goszczące, stosując miejscowe standardy i wystawiając,
kiedykolwiek jest to możliwe, certyfikat.
Aktorzy ci pełnią różne role w różnych fazach realizacji stażu, co ujmuje syntetycznie
poniższa tabela:

PLANOWA-NIE
STAŻU
URUCHOMIENIE STAŻU
REALIZACJA
STAŻU
ZAKOŃCZENIE
STAŻU

MIEJSCOWA
Organizacja
wysyłająca

ZAGRANICZNE
Przedsiębiorstwo
goszczące

G

G

G

P

MIEJSCOWE
przedsiębiorstwo (lub organ)
dokonujące
walidacji

G
P

G
ocena

G
walidacja

wynik

opracowanie projektu planu
szkolenia w dwóch językach
logistyka/zakwaterowanie
szkolenie wstępne
ostateczny plan szkolenia
ocena funkcjonowania
świadectwo Europass –
Mobilność,
ewentualnie inne certyfikaty

G= rola główna P = rola pomocnicza

TRACK wprowadza w życie ideę powszechnego, wielojęzycznego narzędzia, które
może wspomóc ów proces w trakcie projektowania planu szkolenia oraz w fazach
oceny. Narzędzie to ma postać platformy internetowej, która ułatwia edycję planu
szkolenia, arkuszy obserwacji działań zawodowych, certyfikatów podobnych
do Europass - Mobilność. Oprogramowanie oparto na powszechnym standardzie
deskryptorów procesu pracy (baza danych działań zawodowych), które są nad wyraz
przyjazne dla użytkownika i mają przejrzysty sens tak dla przedsiębiorstw, jak i
stażystów.
Fakt, iż deskryptory te są skategoryzowane według procesów pracy i kodu NACE,
a nie są powiązane z profilami zawodowymi ani szkoleniowymi ogromnie zwiększa
ich elastyczność i zdolność adaptacji do różnych ram zawodowych i organizacji.
Ponadto, zważywszy, że deskryptory kompetencji odniesień do TRACK podlegają
tłumaczeniu na języki krajów wszystkich partnerów, wyniki mogą być drukowane
w każdym z dostępnych języków, tym samym znacząco zwiększając przejrzystość
i użyteczność powstających opracowań.
Wyniki oznaczone w schemacie kolorem żółtym są wynikami, które korzystają
z odniesień do kompetencji TRACK, wyniki prezentowane na biało to takie, których
nie dotyczy zestaw narzędzi TRACK.
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2.2 Standardy, do których można się odwoływać w celach oceny
Przedstawiany poniżej schemat ilustruje standardy, które mogą być przyjmowane
przez przedsiębiorstwa i dostawców szkoleń w celu tworzenia programów szkoleń
i oceny efektów uczenia się podczas stażów w zagranicznych przedsiębiorstwach:
STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZA GRANICĄ
Wskazówki dotyczące oceny wyników

REFERENCYJNE STANDARDY OCENY,
MOŻLIWE DO WYKORZYSTANIA

ZAKOŃCZENIE STAŻU
OCENA W KRAJU PRZYJMUJĄCYM:
OCENA
DOKONYWANA
PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSZCZĄCE,
OPARTA
NA
MIĘDZYNARODOWYCH
ODNIESIENIACH TRACK, WPISYWANA DO EUROPASS MOBILNOŚĆ
(CZĘŚĆ
DOTYCZĄCA
PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSZCZĄCEGO)
(ten krok ma charakter obowiązkowy, użyte deskryptory
muszą być takie same w językach kraju goszczącego i
wysyłającego, użyte narzędzia to aplikacja internetowa TRACK,
LUB – ewentualnie – narzędzia sieci wzajemnego zaufania)
WALIDACJA WE WŁASNYM KRAJU:
- OCENA
DOKONYWANA
PRZEZ
MIEJSCOWY
ORGAN/PRZEDSIĘBIORSTWO, OPARTA
NA MIEJSCOWYCH
STANDARDACH
CERTYFIKACJI/OCENY
(JEŚLI
ISTNIEJĄ,
W PRZECIWNYM RAZIE STOSOWANE JEST DOSTĘPNE
ODNIESIENIE TRACK),
WPISYWANA DO EUROPASS MOBILNOŚĆ (CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WALIDACJI W KRAJU
MACIERZYSTYM)
(ten krok ma charakter dobrowolny, w przypadku jeśli
istnieje już system wzajemnego zaufania pomiędzy
organizacjami: wysyłającą i goszczącą, w którym to przypadku
możliwe jest odniesienie się do tej ostatniej zamiast opcji
podwójnej oceny/walidacji

RZECZYWISTA WARTOŚĆ UŻYTKOWA:
1. UZNANIE PRZEZ RYNEK PRACY/PRZEDSIĘBIORSTWA
2. WYNIKI AKCEPTOWANE W SYSTEMIE EDUKACJI
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TRACK
EUROPASS

CERTYFIKATY
LOKALNE

SIEĆ WZAJEMNEGO ZAUFANIA: SYSTEMY CERTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

PRZEBIEG STAŻU:
- ROZPOCZĘCIE
- DZIAŁANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- CIĄGŁA OCENA (SIATKA OBSERWACJI W DZIAŁANIU)
- EUROPASS MOBILITY (CZĘŚĆ DOTYCZĄCA
PRZEDSIĘBIORSTWA

CERTYFIKATY
SIECI
ZAUFANIA

Wartość dodana
SIECIOWA

REALIZACJA STAŻU

MIEJSCOWE: SYSTEMY CERTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

DZIAŁANIA PZYGOTOWAWCZE:
- SZKOLENIE JĘZYKOWE
- SZKOLENIE W KWESTIACH KULTUROWYCH ITD. (PATRZ
PROJEKT PREMO)

Wartość dodana
MIEJSCOWA

URUCHOMIENIE STAŻU

Wartość dodana
EUROPEJSKA
(UE)

PROJEKT STAŻU:
-DORADZTWO/ORIENTACJA
-DOBIERANIE DO SIEBE STAŻYSTY I PRZEDSIĘBIORSTWA
-OKREŚLANIE PLANU SZKOLENIOWEGO

TRACK: BRANŻOWE STANDARDY I NARZĘDZIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

PLANOWANIE STAŻU

Idea projektu TRACK bardzo poważnie bierze pod uwagę fakt, że każdy kraj lub
region albo branża gospodarcza może mieć – i zwykle ma – własne standardy oceny
i certyfikacji. Oznacza to, że – z jednej strony – bardzo trudno jest, jadąc za granicę,
prosić przedsiębiorstwo goszczące, by zechciało stosować metodologię oceny i
standard odniesienia obcego kraju. Z drugiej strony spotykamy się z sytuacją, że
nawet jeśli przy ocenie sprawności zawodowej stażysty pochodzącego z obcego
kraju można przyjmować wspólny standard uproszczony, ów uproszczony standard
powinien być w pewien sposób „dostosowywany” do tych, jakie obowiązują w kraju
pochodzenia stażysty, jeżeli staż ma mieć realną wartość użyteczną.
TRACK określa trzy typy zestawów kompetencji/działań zawodowych (lub profili
zawodowych), do których możemy się odnosić radząc sobie z kwestią oceny
zagranicznego stażu:
-

-

-

odniesienie do TRACK: jest to podstawowy, wielojęzyczny, oparty na
procesach, odnoszący się do deskryptorów działań zawodowych zestaw
opracowany przez Region FVG, a przyjęty/zaadaptowany przez partnerów
TRACK. Wystawiany certyfikat jest nieoficjalnym certyfikatem podobnym
do certyfikatu Europass - Mobilność, mającym wartość nieoficjalną, ale
uznawaną w Europie;
odniesienie MIEJSCOWE:
każdy oficjalny system certyfikacji profili
zawodowych lub kompetencji - PROWINCJONALNY, REGIONALNY,
KRAJOWY. Wystawiany certyfikat zawiera oficjalny tytuł przyznawany na
zakończenie nauki, albo jest to certyfikat potwierdzający kompetencje ważny
w danym kraju;
odniesienie do SIECI WZAJEMNEGO ZAUFANIA: każdy standard
projektowania szkolenia i oceny przyjęty przez sieć świadczeniodawców
szkoleń/instytucji szkoleniowych oraz przedsiębiorstwa, który gwarantuje
jednolite zachowania w fazie oceny ze strony wszystkich partnerów
uczestniczących w sieci. Wystawiany certyfikat zachowuje ważność
w granicach sieci.

A zatem proces TRACK przewiduje możliwość stosowania i korzystania z różnych
zestawów odniesienia do działań/kompetencji,
w oparciu o typologię
świadectw/osiągnięć, jakie – w ostatecznym rachunku - pozwala uzyskać staż.
W każdym razie, sugerowane wspólne odniesienia oraz deskryptory, które mają
stosować przedsiębiorstwa przyjmujące, zostały wzięte z zestawu TRACK, ponieważ
jesteśmy głęboko przekonani, że pozwolą one stażystom, organizatorom szkoleń,
przedsiębiorstwom goszczącym, przedsiębiorstwom dokonującym walidacji, osiągać
lepsze wzajemne zrozumienie. Dotyczy to zwłaszcza fazy projektowania programu
szkolenia oraz – w przypadku przedsiębiorstwa przyjmującego – oceny w toku pracy.
Oprócz tego, arkusze obserwacji są bardzo proste i łatwe w użyciu, co wspiera ideę
podobnego podejścia do oceny w każdym z przedsiębiorstw, do których udają się
stażyści, niezależnie do tego, czy chodzi o podmiot mały, średni, czy duży.
W fazie końcowej, kiedy stażysta wraca do kraju, w zależności od typologii
certyfikatu, jaki ciało (organ) ds. szkoleń gotowe jest lub musi mu wydać, proces
walidacji może się opierać na standardach miejscowych, z zastosowaniem narzędzi
i procedur oceny przewidzianych lokalnie, przy dostosowaniu ich do standardu
TRACK.
W przypadku, jeśli staż ma miejsce w ramach sieci zaufania, faza miejscowej
walidacji w danym kraju może zostać potraktowana jako opcjonalna, skoro
przedsiębiorstwo przyjmujące, jako członek sieci zaufania gwarantuje partnerom
standard jakości oceny, ustalony przez samą sieć.
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2.3 Narzędzia TRACK
Projekt Track został pomyślany jako przedsięwzięcie mające zapewnić nie tylko
opracowanie prostych wskazówek użytecznych w celu planowania oraz ocenę
efektów uczenia się podczas staży międzynarodowych, ale także pewne narzędzia
praktyczne dla realizacji proponowanych kroków w sposób, który czyniłby je łatwo
wykonalnymi.
2.3.1 Standard odniesienia dotyczący działań zawodowych (kompetencji)
Brak europejskiego zestawu kompetencji zawodowych stanowi jedną z głównych
przeszkód na drodze do zdefiniowania wspólnych ram ewaluacji doskonalenia
kompetencji zawodowych, jakie następuje w trakcie stażu w obcym kraju. Również
fakt, że standardy krajowe (o ile istnieją) niemal zawsze są oparte na taksonomiach
profili zawodowych (kwalifikacji), które – z definicji – zależą od kontekstu i w związku
z tym rzadko wykazują wzajemne podobieństwa do siebie, jest mało pomocny.
Propozycja, jaką w tej mierze oferuje TRACK, polega na przyjęciu bardzo prostej
taksonomii deskryptorów działań zawodowych, opracowanych na podstawie analizy
procesów pracy a nie na liście kwalifikacji zawodowych, przetłumaczonej na języki
wszystkich partnerów. Te behawioralne deskryptory są łatwo zrozumiałe tak dla
przedsiębiorstw, jak i stażystów. Skoro nie zależą one od profili zawodowych, można
ich używać nawet w sytuacjach, kiedy profile te różnią się od siebie w kraju
wysyłającym i kraju przyjmującym. Dostępność środowiska wielojęzycznego pozwala
tworzyć dokumenty w sposób lepiej zrozumiały w każdym kraju, podnosząc na
wyższy poziom działania w zakresie oceny/walidacji.
Zestaw ten, oczywiście, nie został pomyślany tak, by zastąpić standardy oficjalne
przyjmowane w całej Europie, co byłoby w każdym razie jedyną i ostateczną
modyfikacją pozwalającą dokonywać rzeczywistej certyfikacji w każdym
kraju/regionie. Odniesienie, jakie stwarza TRACK, ma na celu wyłącznie pomoc
w zapewnieniu przejrzystości i prostoty oceny kompetencji zawodowych podczas
staży międzynarodowych, oferując wspólny grunt dla deskryptorów działań
roboczych oraz bardzo prosty sposób wypełnienia suplementu Europass - Mobilność
przy zastosowaniu wspólnego słownictwa. Odniesienie, funkcjonujące w ramach
TRACK, nie zmierza do rozwiązania problemu obserwacji i oceny umiejętności
przekrojowych (miękkich), co – najprawdopodobniej – wymaga bardziej
wyrafinowanych narzędzi psychologicznych.
Odniesienie to oparto na standardach deskryptorów kompetencji zawodowych
regionu Friuli Venezia Giulia, skąd partnerzy projektu zaczerpnęli podzbiór procesów
roboczych, sprawdzili je i dokonali ich tłumaczenia.
Odniesienie ma następującą strukturę:
-

lista procesów roboczych sklasyfikowanych w oparciu o europejskie kody
NACE
zestaw schematów graficznych tych procesów (z rejestracją najważniejszych
faz procesów i ich wyników)
zestaw deskryptorów działań zawodowych, związanych z każdą fazą
procesu, opisanych w kategoriach poddających się obserwacjom zachowań
(przy czym deskryptory te charakteryzuje się z pomocą taksonomii
trójstopniowej: działanie główne > działania składowe > działania
podstawowe).

W Aneksie 5.1 uwzględniono deskryptory testowanych procesów.
2.3.2 Oprogramowanie TBase
Aby pomóc organizatorom szkoleń, przedsiębiorstwom i stażystom w podejmowaniu
przedsięwzięć szkoleniowych i opracowaniu narzędzi oceny, które byłyby
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przejrzyste i proste, stworzono także aplikację internetową. Aplikacja ta pozwala
uczestnikom:
-

-

zarządzać bazą danych deskryptorów procesów/działań, z możliwością
„przełączania” jej treści na wszystkie języki partnerów
tworzyć program szkoleniowy w oparciu o format suplementu Europass –
Mobilność, treścią którego jest wiązka deskryptorów działań zawodowych
(spodziewanych wyników stażu)
tworzyć arkusze
obserwacji zachowań zawodowych, przekazywane
przedsiębiorstwu goszczącemu dla wsparcia tam procesów oceny
drukować ostateczny suplement Europass - Mobilnośc z oceną dokonywaną
przez przedsiębiorstwo goszczące w jednym lub większej liczbie języków.

Oprogramowanie tworzy wszystkie dokumenty w formacie programu Word,
umożliwiając
tym
samym
użytkownikom
edytowanie,
dostosowywanie
i modyfikowanie treści stosownie do ich życzeń, tym samym zaś adaptowanie jej do
różnych praktyk w zakresie walidacji/certyfikacji, jakie stosowane są w różnych
krajach/regionach.
W

Aneksie

5.2

podano

szczegółowy
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opis

interfejsu

i

wyników.

3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCENY KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH W ZAGRANICZNYM
PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZYJMUJĄCYM
STAŻYSTĘ
Rozdział 3 – wynik nr 7 WP4
Działania WP4, koordynowane przez region Val d’Aosta, pomyślano jako mające
służyć sprawdzaniu i walidacji skuteczności i praktycznej przydatności narzędzi
opracowanych przez TRACK na potrzeby oceny/weryfikacji efektów uczenia się w
trakcie stażów odbywanych w przedsiębiorstwach za granicą. Punktem ciężkości
była tu jasność i użyteczność proponowanych narzędzi, tj. taksonomii deskryptorów
działań zawodowych oraz suplementu Europass – Mobilność (lub Libretto formativo
we Włoszech), dla przedsiębiorstw goszczących stażystów.
W tym celu każdy z partnerów projektu zorganizował na swoim terytorium co
najmniej jedną grupę fokusową w celu weryfikowania i skomentowania założeń
projektu.
Obszary gospodarki, z których – zgodnie z sugestiami – wybrano przedsiębiorstwa
zapraszane do grup fokusowych a potem do porównywania wyników obejmowały:
hotelarstwo, gastronomię i catering, handel detaliczny, budownictwo mieszkalne.
W ramach działań WP5 , deskryptory działań procesowych (kompetencji) powiązane
z tymi obszarami były następnie tłumaczone na język angielski i przekazywane
partnerom w celu prezentowania ich podczas spotkań. Następnie każdy
z partnerów kontaktował się z przedsiębiorstwami stosownie do charakterystyki
danego terytorium. Część partnerów stanowiły przedsiębiorstwa i organizacje
z sektorów innych niż wskazane (kiedy podmioty te były zaangażowane
w przyjmowanie stażystów zagranicznych jak również fachowców i ekspertów
z dziedziny szkoleń zawodowych). Owo „elastyczne” podejście było niezbędne,
skoro praktyka stażów zagranicznych nie była tak rozpowszechniona we wszystkich
krajach partnerskich, jak się to mogło wydawać na podstawie ankiety zrealizowanej
w ramach WP3.
Aby ułatwić organizację spotkań i zharmonizować ich prowadzenie, region Val
D'Aosta przygotował zestaw dokumentów, które zostały rozpowszechnione wśród
partnerów:
-

notatkę dotyczącą prowadzenia grup fokusowych
prezentację w programie PowerPoint na temat idei TRACK, przebiegu stażu
i przedmiotu rozmowy kwalifikacyjnej (interview)
kilka przykładów schematów procesów i deskryptorów działań
zestaw sugerowanych pytań dla przedsiębiorstw i/lub interesariuszy oraz
podmiotów prowadzących szkolenia.

Spotkania grup fokusowych odbyły się w sposób następujący:
-

8 uczestników, 29/11/2013 oraz 17/1/2014 w Trieście (Włochy),
organizowane przez ENAIP FVG
12 uczestników, 15/1/2014 oraz 25/02/2014 w Gdańsku (Polska),
organizowane przez TNOIK
7 uczestników, 16/1/2014 w Brukseli (Belgia), organizowane przez EVTA KHC
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-

6 uczestników, 21/1/2014 in Paraquellos-Madryt (Hiszpania), organizowane
przez Comunidad de Madryt
5 uczestników, 16/1/2014 w Aoście (Włochy), organizowane przez region Val
d'Aosta
15 uczestników, grudzień - styczeń 2014 w Trydencie (Włochy),
organizowane przez prowincję Trento.

W jaki sposób kierować programem szkoleniowym stażu
3.1.1 Jak określać efekty szkolenia
Propozycja TRACK przewiduje określanie treści porozumienia w sprawie szkolenia
(spodziewane wyniki, efekty uczenia się) w kategoriach dających się obserwować
zachowań sprawdzanych przez przedsiębiorstwo goszczące. Dla celów ustalenia
możliwego do przyjęcia wspólnego zestawu deskryptorów, który byłby stosowany
przez wszystkie przedsiębiorstwa danej branży w każdym z krajów, przedstawiono,
zilustrowano i opatrzono uwagami standardy regionalne regionu FVG.
Zaproponowane wykresy procesów pracy zdają się być jasne i zrozumiałe dla
większości uczestników grup fokusowych. Wykresy te można przeto uznać
za nader pomocne dla znalezienia wspólnego języka i wspólnych standardów oceny,
skoro bez trudu rozumieją je przedsiębiorstwa, organizatorzy szkoleń i stażyści.
Również deskryptory działań roboczych (kompetencji) zostały ocenione jako proste
i zrozumiałe przez większość poddawanych w tej kwestii wywiadom osób. Niektóre
z przedsiębiorstw czyniły pewne uwagi co do stopnia ich zgodności z „rzeczywistymi”
procesami roboczymi, ale jest to normalne, skoro występujące tu schematy są
wysoce syntetyczne i nie są w stanie odzwierciedlić szczegółowo wszystkich
subtelności świata realnego. Jeśli celem ich stosowania jest zaspokojenie potrzeb
szkoleniowych, szczegółowość taka wydaje się akceptowalna.
Fakt, iż deskryptory są takie same dla wszystkich krajów i dostępne we wszystkich
językach nadaje taksonomii wartość dodaną w sensie przejrzystości tego, z czym
mamy do czynienia na szczeblu ponadnarodowym; będzie to pomocne w procesie
ewaluacji.
Ponadto podejście behawioralne zastosowane do ewaluacji poprawia stopień
obiektywizmu oceny, osiągnięcie którego to obiektywizmu stanowi zawsze trudność,
gdy oceny dokonują osoby, jakie nie były poddawane specjalnemu szkoleniu
w charakterze ewaluatorów.
3.1.2 Umiejętności „miękkie” a poziomy ERK
Fakt, iż regionalna taksonomia regionu FVG nie obejmuje deskryptorów tak zwanych
umiejętności „miękkich” oraz że deskryptory działań roboczych nie zostały
jednoznacznie powiązane z poziomami ERK został wskazany jako słaby punkt
propozycji.
Jeśli chodzi o umiejętności „miękkie”, proponowane rozwiązanie przewiduje
przesłanie do on-line’owego archiwum instrumentalnego jednego lub więcej
zestawów umiejętności „miękkich”, co pozwoliłoby na wybór kompetencji tego
rodzaju celem ich dodania do porozumień szkoleniowych. Partnerzy omówią między
sobą kwestię, który z tych zestawów może być zestawem wspólnym, zdatnym do
użycia i zrozumiałym dla przedsiębiorstw. W międzyczasie proces umiejętności
„miękkich” z zestawem deskryptorów i możliwych do zaobserwowania zachowań
został przesłany przez region FVG, zaś proces z opisami Kluczowych Kompetencji
Europejskich oraz autonomii ERK i poziomu jej znaczenia zostanie dopiero dodany.

18

Musimy być jednak świadomi, że umiejętności „miękkie” są trudniejsze w ocenie,
skoro zależą one ściśle od kontekstu, w ramach którego są obserwowane i oferują
znacznie szersze możliwości wypowiadania ocen subiektywnych.
Jeśli chodzi o poziomy ERK, zostanie dodana nowa sfera bazy danych deskryptorów
narzędzia on-line’owego, pozwalająca na wprowadzenie takich informacji. Trzeba
stwierdzić, że z uwagi na zasady projektowania taksonomii zastosowane w regionie
FVG może się zdarzyć, iż pewne deskryptory działań będą właściwe dla różnych
poziomów ERK. W takim przypadku pole bazy danych pozostanie puste, a będzie
określone przez ewaluatora stosownie do deskryptora ERK.

3.2 Jak sobie radzić z dokonywaniem oceny
3.2.1 Karta prowadzenia obserwacji
W większości przypadków osoby ankietowane zgodnie stwierdzały, że wykres
procesu oraz lista poddających się obserwacjom działań są bardzo użyteczne przy
tworzeniu projektu dotyczącego szkoleń w ramach stażu, który to projekt dotyczyłby
jednoznacznych a prostych umiejętności/zdolności, które można doskonalić
zdobywając doświadczenia zawodowe.
Jak się wydaje, nie ma przeszkód, by posługiwać się proponowaną listą kontrolną
obserwowanych kwestii, zawierającą zestaw zachować zawodowych, mających
podlegać monitorowaniu (zintegrowanych, w razie potrzeby, z innymi elementami).
Lista działań, sformułowana w języku zarówno stażysty jak i przyjmującego go
przedsiębiorstwa jest użyteczna dla uzyskani wzajemnego zrozumienia
i zagwarantowania przejrzystości procesu oceny. Narzędzie to wydaje się
wystarczająco nieskomplikowane, żeby nie zniechęcić opiekuna ze strony
przedsiębiorstwa do stałego używania go w celu śledzenia postępów uczącego się
i osiąganych przez niego postępów.
3.2.2 Kwestie o znaczeniu krytycznym
Za sprawę krytyczną wszyscy uznają długość doświadczeń zawodowych. Jeśli staż
jest zbyt krótki, bardzo trudno jest zaplanować znaczące efekty uczenia się
i przeprowadzić należytą obserwację funkcjonowania danej osoby w środowisku
pracy, tak by móc zrealizować zadanie formalnej oceny.
Większość ankietowanych przedsiębiorstw zgodnie stwierdza, że optymalnym
czasem, w którym da się uzyskać dobre efekty uczenia się i efektywnie
przeprowadzić ocenę, jest czas od czterech do sześciu miesięcy.
Oczywiście, kompetencje wyliczone w porozumieniu dotyczącym szkolenia jako
efekty uczenia się muszą pozostawać w zgodzie z rzeczywistą rolą powierzoną
stażyście i poddawać się obserwacjom w ciągu przewidzianego okresu przez czas
pozwalający opiekunowi wydać profesjonalny osąd na temat pozycji, które znalazły
się na liście kontrolnej dotyczącej obserwacji działań danej osoby.
Ta lista kontrolna powinna być dostępna od samego początku okresu stażu, najlepiej
jako załącznik do Porozumienia dotyczącego Szkolenia, przy czym powinna ona
mieć formę edytowalną, tak by przedsiębiorstwo i jednostka odpowiedzialna za
szkolenia mogła ją – w trakcie stażu – zintegrować z innymi dokumentami i poddać
adaptacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Do innych kwestii o znaczeniu krytycznym, które wskazano w przedsiębiorstwach,
a które są istotne z punktu widzenia oceny, należą:
- potrzeba dobrego szkolenia językowego,
- potrzeba szkolenia w ekonomicznych i kulturowych kwestiach kraju przeznaczenia.
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Również kompetencje w zakresie komunikacji i kompetencje społeczne powinny być
przedmiotem obserwacji i oceny, skoro mogą one w sposób istotny wpływać na
działania zawodowe.
3.2.3 Jak formalizować ocenę
Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono wywiad, zgodziły się co do faktu, że
suplement Europass - Mobilność, mimo dość złożonej struktury, wespół
ze standardowymi wielojęzycznymi deskryptorami efektów uczenia się może
dopomóc w uzyskaniu jednorodnego podejścia również do formalizacji efektów
doświadczeń wyniesionych ze stażu.
Przedsiębiorstwa zajmują stanowisko głoszące, że deskryptory w języku angielskim
mogą być również bardzo pomocne (holenderscy partnerzy Projektu Track optowali
za rozwiązaniem polegającym na przyjęciu wyłącznie języka angielskiego jako
podstawy tworzenia porozumień szkoleniowych, bez tłumaczenia taksonomii działań
zawodowych na holenderski).
Za bardzo pomocną uważa się możliwość posiadania narzędzia w systemie on-line,
pozwalającego na tworzenie zarówno Porozumień Szkoleniowych jak i Listy
Kontrolnej na Potrzeby Obserwacji.
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4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WALIDACJI
KOMPETENCJI W KRAJU POCHODZENIA
STAŻYSTY
Rozdział 4 – wynik nr 11 WP6
Działania WP6, koordynowane przez prowincję autonomiczną Trento, dotyczyły
korelowania wszelkich różnorodnych rezultatów wynikających z poprzednich zadań
w ramach Projektu Track.
Zadania te skupione były na: analizie i dzieleniu się wiedzą na temat modelu
mającego podlegać przeniesieniu (tj. systemu obejmującemu zestawy umiejętności
i oceny);
jego wdrożeniu w celu zapewniania ocen w przedsiębiorstwach
zagranicznych, w których realizowana jest mobilność (WP4); oraz dostosowywaniu
schematów analizy logicznej stworzonych przez region Friuli Venezia Giulia do
lokalnych kontekstów pozostałych partnerów (WP5), gwoli ułatwienia transferu
modelu (tj. przetłumaczenia zestawu na języki, którymi posługują się partnerzy,
i adaptacji do warunków miejscowych, zgodności z aktualnymi praktykami).
WP6 pomyślano w celu zapewnienia syntezy systemów oceny i zestawów
umiejętności, przy ustaleniu wspólnego modelu walidacji umiejętności nabytych
dzięki doświadczeniom uzyskanym w ramach mobilności. Celem ostatecznym jest
określenie konkretnych porozumień nakierowanych na podzielenie się narzędziami
służącymi potrzebom mobilności (np. zestawem umiejętności przetłumaczonym na
kilka języków) oraz budowanie partnerstw ad hoc w celu ustalenia certyfikowanych
przedsiębiorstw zdolnych do dokonywania oceny nabytych umiejętności po powrocie
właściwych osób do kraju.
W ramach WP6 udało się także pozyskać kluczowych lokalnych aktorów oraz
interesariuszy z trzech właściwych regionów/prowincji Włoch, rozpocząć skuteczny
dialog ze związkami pracodawców i organizacjami pracobiorców oraz ustalić
przedsiębiorstwa zainteresowane odegraniem roli centrów oceny. Rezultaty tego
powinny objąć stworzenie bazy dla opracowania materiałów referencyjnych, istotnej
dla zainicjowania i wsparcia jakościowych i ilościowych celów mobilności w ramach
strategii ET 2020, także za pośrednictwem nowego programu Erasmus+.
Działania WP6 postępowały w dwóch głównych kierunkach:
- opisu nowoczesnych procedur oceny, stosowanych w krajach partnerskich,
z użyciem wspólnego wzorca przedstawionego w Aneksie A.3.1;
- zaangażowania kluczowych przedsiębiorstw, aktorów i interesariuszy za
pośrednictwem grup fokusowych i/lub wywiadów mających na celu walidację
modelu TRACK oraz rozpoczęcia procesu tworzenia zespołu przedsiębiorstw
zdolnych do oceniania umiejętności nabytych za granicą z chwilą, gdy właściwe
osoby powrócą do swojego kraju, przy wykorzystaniu wzorca zaprezentowanego
w Aneksie A.3.2.
Rezultaty tej ostatniej analizy zaprezentowano w następujących dalej fragmentach,
podczas gdy procedurę oceny stosowaną w krajach partnerów przedstawiono
w Aneksie A.3.3. Wykaz przedsiębiorstw zaangażowanych w analizy TRACK
zawarto w części końcowej, Aneks A.4.
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4.1 Profil i umiejętności przedsiębiorstwa walidującego
Pytania, kierowane pod adresem angażowanych przedsiębiorstw, dotyczyły kwestii
następujących:
- Jakie są główne cechy przedsiębiorstwa pozwalające mu organizować
i przeprowadzać walidację kompetencji (charakterystyka, wielkość itd.)?
- Jakiego rodzaju problemy mogą się pojawić w przedsiębiorstwie? Jakie
wsparcie powinno zostać zapewnione przedsiębiorstwu? Kto ma je
zapewnić?
- Jakie powinny być główne kompetencje osób zaangażowanych w obrębie
przedsiębiorstwa?
- Czy personel musi zostać wyszkolony? W jakich kwestiach? Przez kogo? Kto
ma zapewnić to szkolenie?
Główne wymogi pod adresem przedsiębiorstwa, pozwalające mu organizować
i przeprowadzać walidację kompetencji nie były kwestią, którą poruszano by
jednoznacznie w toku spotkań grup fokusowych i wywiadów: większość
przedsiębiorstw oświadczyła, że jest głównie zainteresowana raczej przyjmowaniem
u siebie młodych pracowników lub wysyłaniem członków swojego personelu
za granicę celem pozyskania przez nich nowych umiejętności niż walidacją
umiejętności nabywanych za granicą.
Przedsiębiorstwa wyraziły niepokój związany z możliwością odgrywania roli
oceniającego (assessor), zwłaszcza gdyby walidowane kompetencje nie były
związane wprost z głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Ponadto
przy dzisiejszych trendach gospodarczych, powodujących kryzysową sytuację
ekonomiczną, uwaga przedsiębiorstw skupia się raczej na poprawie kwalifikacji ich
własnego personelu niż na poszukiwaniu nowych pracowników.
Zauważyły one, że nie jest rzeczą jasną, co mogłoby stanowić wartość dodaną dla
przedsiębiorstw, gdyby miały one odgrywać wspomnianą rolę: trudno jest oszacować
potencjalną liczbę osób, jakie miałyby być oceniane, jak również czas niezbędny dla
przeprowadzenia tej procedury. Ocena kompetencji nabytych za granicą, w sytuacji
braku bezpośredniego zainteresowania tym procesem, mogłaby też pociągnąć za
sobą problemy etyczne, ponieważ z kompetencji tych mogłyby skorzystać inne
przedsiębiorstwa.
Z drugiej strony, organizacje branżowe, których celem jest świadczenie usług swoim
członkom, wydają się być w lepszym położeniu jeśli chodzi o odgrywanie roli, o której
mowa. Ich wiedza na temat różnorodnych kompetencji zrzeszonych w nich
przedsiębiorstw mogłaby ułatwić ustalenie najlepszych warunków służących ocenie
kompetencji nabytych przez kandydata.
Ujmując rzecz ogólnie, wielu uczestników wyraziło opinię, że walidujące
przedsiębiorstwo nie powinno być zbyt małe (tj. powinno mieć personel złożony co
najmniej z 15 osób). Powinno też posiadać dobrą infrastrukturę w sensie zdolności
innowacyjnych oraz oprzyrządowania, dostępnego na swoim terenie.
Przedsiębiorstwom często brakuje doświadczenia, by móc prowadzić walidację,
i potrzebne by im było wsparcie ze strony zewnętrznych centrów szkoleniowych.
Istnieje powszechna zgoda co do tego, że stworzenie listy akredytowanych
przedsiębiorstw zdolnych do prowadzenia walidacji kompetencji jest podstawą
efektywności całego systemu.
Inni uczestnicy uważają z kolei, że wielkość przedsiębiorstwa nie jest istotna, i że
powinniśmy się skupić na pracach, które zdolne jest ono wykonać, i na tym, czy
może ono podjąć się walidacji. Przedsiębiorstwa małe i średniej wielkości uważa się
za w większym stopniu zdolne do skupienia się na potrzebach kandydata.
Wszyscy zgodzili się co do tego, że przedsiębiorstwo powinno mieć należycie
zorganizowaną strukturę. Ważne jest, by mieć pewność, że dysponuje ono
wystarczającymi zasobami ludzkimi i sprzętem, aby oceniać umiejętności nabywane
przez stażystów. Musi ono być źródłem wiedzy eksperckiej w kwestiach, w jakich
szkolił się kandydat i mieć jasny pogląd na sprawy celów, kryteriów i metod. Osoby
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zaangażowane w charakterze oceniających muszą otrzymać konkretne szkolenie
w spełnianiu tej roli, realizowane i certyfikowane przez ludzi powołanych w tym celu
przez właściwą władzę certyfikującą.
Istotne problemy mogą powstać, jeśli jakość oceniających okaże się niewłaściwa,
z punktu widzenia wiedzy i umiejętności w zakresie oceniania, albo jeśli osoby te nie
będą działać w sposób obiektywny i niezależny. Inna poważna trudność pojawi się,
jeśli środowisko, w ramach którego odbywała się nauka, nie stwarza możliwości
oceny tych szczególnych kompetencji albo powoduje odchylenie od uzgodnionych
procedur standardowych.
Wreszcie kolejne problemy dotyczyć mogą złej komunikacji pomiędzy
szkołą/ośrodkiem szkoleniowym (jak również przedsiębiorstwem goszczącym)
a przedsiębiorstwem dokonującym walidacji, zwłaszcza jeśli efekty uczenia się nie
zostaną jednoznacznie opisane, tj. jeśli oceniający będą oceniać nie to, o ocenę
czego się do nich zwrócono.
Przedsiębiorstwa podkreśliły, że proces oceny musi przebiegać zgodnie z zasadą
oceny stosunku jego kosztów do wyników, tak by nie powodowało to swoistego
karania odpowiedzialnego zań przedsiębiorstwa. Trzeba zawsze zważać, że nie jest
to podstawowa działalność przedsiębiorstwa, i że może ona powodować zakłócenia
w jego zwykłym funkcjonowaniu!
Z drugiej strony ważne jest, by jednoznacznie wykazać, że przedsiębiorstwo
walidujące może uzyskiwać z tej pracy korzyści i możliwości bezpośrednie
i pośrednie, i to mające nie tylko aspekt „społeczny.”
Przedsiębiorstwo może być wspierane przez szkoły/centra szkoleniowe, choć musi
ono działać jako organizacja ucząca się, sama pozyskująca wiedzę: misja ta musi
stanowić jej integralną część. W istocie, działalność ta może być bardzo
pracochłonna, jeśli nie przygotowano jej i nie jest ona prowadzona w sposób
odpowiedni.
Ważne są wysokie kompetencje w sferach, które mają być oceniane, ale starannie
rozważone muszą być także: elastyczność i umiejętności interpersonalne. Ci, którzy
zaangażowani są w dokonywanie walidacji, muszą mieć ogromne doświadczenie
zawodowe we właściwej tematyce, być przyzwyczajeni do pracy zespołowej, a także
być zdolni do stosowania kryteriów i narzędzi pozwalających im dokonywać pomiaru
umiejętności.
Osoba oceniająca musi mieć głęboką wiedzę na temat systemu szkolenia, któremu
poddany był kandydat, i musi być zdolna do oceny kompetencji w ramach
konkretnego profilu zawodowego. Będzie ona prawdopodobnie lepiej odpowiadać
wymogom tej pracy jeśli poprzednio była już angażowana jako opiekun w czasie,
gdy przedsiębiorstwo samo gościło stażystów. Osoby oceniające muszą być zdolne
do zapewniania sprzężenia zwrotnego i muszą mieć umiejętności coachingowe.
Muszą też być świadome swojej roli i zdolne do formułowania oceny zbiorczej.
Szkolenie jest ważne, ale nie wystarcza do tego, by – zyskawszy umiejętności - być
dobrym oceniającym. Rzeczą użyteczną mogłoby być stworzenie specjalnego
ośrodka
zdolnego
do
zapewniania
oceniającym
w
certyfikowanych
przedsiębiorstwach należytego wsparcia, udzielającego odpowiedzi na ich pytania,
przy łączeniu w sposób efektywny kontaktów wirtualnych i osobistych. Kursy muszą
być organizowane przez specjalne centra szkoleniowe, które rozumiałyby, jakimi
kompetencjami przedsiębiorstwo dysponuje już, i umiałyby je włączać w konkretne
szkolenie na tematy techniczne i interpersonalne. Bardzo użyteczny mógłby być
również okres pomocy udzielanej w przedsiębiorstwie, na miejscu pracy.
Czas trwania kursu trzeba ustalić w sposób zrównoważony, tak by szkolenie miało
charakter wyczerpujący, ale bez przeszkadzania uczestnikom w realizacji ich
własnych zajęć zawodowych. Szkolenie powinno się skupiać na procesie
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i narzędziach, jakie mają być stosowane w procesie walidacji i powinno być
organizowane przez władzę publiczną, która przeprowadzi cały proces.
W zasadzie, w ramach środowiska Uczenia się przez Całe Życie, 5% czasu pracy
powinno być przeznaczane na naukę. Jeśli weźmiemy pod uwagę
czterdziestogodzinny tydzień pracy, czas nauki wyniósłby 2 godziny tygodniowo.
Może to być średni czas, przeznaczany na ciągłe kształcenie się osoby oceniającej.

4.2 Akredytacja przedsiębiorstwa. Zasoby i wsparcie zewnętrzne
Pytania zadawane zaangażowanym przedsiębiorstwom dotyczyły kwestii
następujących:
- Kto ma weryfikować, czy przedsiębiorstwo zdolne jest odegrać tę rolę? Jak
powinno się to dokonywać i kto miałby to robić? Jak często powinna
następować weryfikacja?
- Czy proces walidacji wymaga środków finansowych? Kto ma ponosić te
koszty? Jakie korzyści (np. znak jakości, akredytacja itd.) powinny być
zapewniane przedsiębiorstwom?
- Czy przedsiębiorstwo powinno być zdolne do realizowania tej usługi
w sposób niezależny, czy też powinno być zapewniane wsparcie
zewnętrzne?
- Jeśli ocena dokonywana przez przedsiębiorstwo przyjmujące (goszczące)
(np. za granicą, gdzie miał miejsce staż) nie odpowiada standardom
regionalnym/krajowym, jak należy radzić sobie z tą sytuacją?
- Czy macie Państwo doświadczenia z walidacją kompetencji we własnym
kraju? Czy znacie inne przedsiębiorstwa mające doświadczenia w zakresie
tej usługi?
Określanie i regularny monitoring wymogów akredytacji musi należeć do organu,
który certyfikuje osiąganie celów szkoleniowych. Akredytacja przedsiębiorstw
powinna zatem być organizowana przez właściwy organ publiczny wraz z centrum
szkoleniowym odpowiedzialnym za organizowanie i realizację przedsięwzięcia
szkoleniowego niezbędnego dla uzyskania akredytacji i zdolnego do weryfikowania
zdolności przedsiębiorstwa do prowadzenia walidacji. Zaangażowanie branżowych
zrzeszeń przedsiębiorstw jest użyteczne z punktu widzenia ułatwiania komunikacji
i poprawy wzajemnego zrozumienia. Zaletą posiadania kompetentnych osób
oceniających są korzyści dla całej socjo-gospodarczej infrastruktury obszaru,
administracja publiczna i zrzeszenia branżowe powinny zatem silnie wspierać ów
proces.
Pytanie, dotyczące kwestii, kto powinien płacić za ów proces jest tym, w stosunku do
którego ujawniły się największe różnice pomiędzy Holandią a resztą partnerów.
Holenderska grupa fokusowa zgodziła się co do tego, że nie są potrzebne żadne
środki finansowe, skoro przedsiębiorstwa powinny odnosić korzyść z bycia częścią
sieci, która z natury rzeczy przynosi im pożytki
(dobrze wykwalifikowani
pracownicy/uczący się pochodzący zza granicy, rozszerzona sieć kontaktów
zagranicznych itd.), podczas gdy wszyscy pozostali uczestnicy podkreślili znaczenie
zasobów finansowych dla realizacji procesu i pokrycia kosztów, ponoszonych przez
przedsiębiorstwo.
Większość przedsiębiorstw uważa, że proces ten powinien być finansowany przez
władze publiczne, a część proponuje przeznaczenie na ten cel składek także ze
strony
organizacji
branżowych.
Ciekawą
propozycją
jest
częściowe
współfinansowanie przez samo przedsiębiorstwo: koszty te miałyby być
równoważone otrzymaniem Międzynarodowego Znaku Jakości (Quality International
Label) przyznawanego akredytowanym przedsiębiorstwom a potwierdzającego ich
umiejętności w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.
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Procesem powinno zarządzać przedsiębiorstwo, wspierane przez szkołę/centrum
szkoleniowe, odpowiedzialne za certyfikat wydawany kandydatowi. Gdyby
przedsiębiorstwa zarządzały walidacją w sposób zupełnie niezależny, jej rezultaty
mogłyby nie być wysoko cenione.
Problemom braku harmonizacji między oceną wydawaną przez zagraniczne
przedsiębiorstwo a walidacją przeprowadzaną w kraju ojczystym powinno się
zapobiegać drogą wzmacniania komunikacji pomiędzy wysyłającą szkołą/ośrodkiem
szkoleniowym a przyjmującym przedsiębiorstwem przed wyjazdem uczącego się.
Organizacje wysyłające uczących się za granicę muszą być świadome, że proces
ten nie tylko pociąga za sobą akceptację stosowanej za granicą standardowej
procedury akredytacji, ale wymaga również dobrego przygotowania, komunikacji
i koordynacji. Ocena dokonywana za granicą niekoniecznie musi być kompatybilna
z ECVET, jeśli dostępne są kwalifikacje opcjonalne.
Standardy walidacji powinny zostać ujednolicone, przy ustanowieniu zasady
wzajemnego zaufania pomiędzy krajami i grupami organizacji podpisującymi między
sobą porozumienie o współpracy w tej sferze. Jeśli brak jest wzajemnego zaufania,
powstaje ryzyko, że doświadczenia płynące z mobilności okażą się bezużyteczne dla
organizacji wysyłającej.
Problem jest ciągle na tyle jeszcze świeży, że żadne z przedsiębiorstw
uczestniczących w dyskusji nie miało bezpośrednich doświadczeń związanych
z metodologią i narzędziami walidacji kompetencji nabytych za granicą.

4.3 Integracja modelu Track z istniejącym systemem miejscowym.
Znaczenie certyfikatu Europass
Track dobrze służy holenderskiemu systemowi ocen. Podczas gdy holenderski organ
kontroli, podobnie jak przedsiębiorstwa, ceni sobie system oceny podwójnej, szkoły
są wobec niej mniej entuzjastyczne, ponieważ przyjmują zasady ECVET. Wartość
dodana certyfikatu Europass – Mobilność obejmuje możliwość opisywania
kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych. Aktualnie Europass nie ma
wartości w stosunkach krajowych, choć ma znaczenie międzynarodowe, kiedy
pozwala prezentować kompetencje zawodowe za granicą. Musi on jednak być
wypełniany nie przez samych uczących się, ale np. przez goszczącą organizację;
czyni to Europass dokumentem bardziej „obiektywnym” od zwykłego CV.
Polski krajowy system VET podlega przebudowie, inspirowanej „systemem dualnym”
i wprowadzaniem elementów kształcenia do środowiska pracy. Ocena nabytych
kompetencji będzie w coraz to większym stopniu dokonywana w przedsiębiorstwach,
co zwiększy liczbę doświadczeń związanych z mobilnością. Osiągnięcia TRACK,
zintegrowane z certyfikatem Europass, powinny zatem wywrzeć większy wpływ na
przyszły system.
Osiągnięcia Projektu Track będą też wykorzystywane przez wszystkie centra
szkoleniowe należące do sieci Dirección General de Formación (Dyrekcji Generalnej
Szkolnictwa Zawodowego) rządu regionalnego w Madrycie. Europass jako dokument
zwiększa również swoje znaczenie dzięki wyższej liczbie organizacji, które znają go
i z niego korzystają, a przedsiębiorstwa hiszpańskie zaczynają doceniać znaczenie
pracowników, którzy odbyli staż za granicą.
Wyniki TRACK oparte są na przenoszeniu procesu certyfikacji realizowanego
w Holandii, a także na budowie oraz wdrażaniu platformy TBase, co ma na celu
wsparcie uznawania wiedzy nabytej za granicą. Skoro TBase jest oparta na
zestawie umiejętności stworzonym w regionie Friuli Venezia Giulia w ramach
regionalnego systemu stażów, region ów jest bardzo rad z tego faktu i gotów jest
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rozszerzać jego zastosowanie na wszelkie inne obszary, które mogą odnieść
korzyści z wyników Projektu Track.
Jeszcze w ostatnich miesiącach trwania projektu, region o którym mowa rozpoczął
integrowanie wspomnianych wyników z regionalnym systemem szkoleń. Pierwszym
namacalnym tego rezultatem jest okoliczność, że TBase jest obecnie stosowana do
opracowywania planów szkoleniowych dla staży zagranicznych, finansowanych
z działań PIPOL i Garanzia Giovani. Organizacje przedstawiające wniosek prosi się
obecnie o korzystanie z TBase przy opracowywaniu swoich programów
szkoleniowych, celem standaryzacji opisu działań i żądanego funkcjonowania oraz
o przedstawianie tutorowi z przedsiębiorstwa goszczącego stażystę wszelkich
istotnych informacji. Sprzężenie zwrotne uzyskiwane dzięki analizie wdrażania tego
modelu będzie wykorzystywane jako pewien wzorzec dla opracowywania dyrektyw
niezbędnych dla wprowadzania krajowego systemu certyfikacji w regionie FVG.
Jednakże w tym momencie nie ustalono jeszcze, w jaki sposób będzie się zarządzać
kosztami procesu certyfikacji.
Wszystkie przedsiębiorstwa wyraziły wysokie uznanie dla proponowanego systemu,
który jest lepiej czytelny i bardziej zrozumiały od certyfikatu Europass. Doceniły one
model TBase, skoro – w sytuacji, gdy jest on oparty na mapowaniu procesów pracy –
ułatwia on dialog pomiędzy branżą szkoleń a branżami produkcyjnymi.
Integracja TRACK ze strategiami prowincji Trento zostanie oparta na dwóch
głównych filarach: i) rozwoju i przyjmowania zestawów kompetencji, które mają być
wykorzystywane na potrzeby ocen i certyfikacji; ii) tworzenia narzędzi monitorowania
ewolucji kompetencji żądanych w pracy. Jednym z pierwszych obszarów zastosowań
powinno być przyjmowanie systemu TRACK na potrzeby oceny kompetencji
nabytych przez pierwszą grupę młodych ludzi, uczestniczących w doświadczeniach
stażów w ramach działań Garanzia Giovani.
Ostatecznie również w regionie Val d’Aosta system TRACK znajdzie natychmiastowe
zastosowanie w ramach projektu mobilnościowego Eurodyssée. Jeśli chodzi o jego
pełne wcielenie w ramy strategii krajowej, region wzmocni rolę przedsiębiorstw
w procesie oceny kompetencji. Będzie to oznaczać ocenę zarówno pracowników –
w kontekście kształcenia ustawicznego i uczenia się przez całe życie – jak i osób
bezrobotnych – aby ocenić ich kompetencje nabyte drogą formalną, nieformalną
i pozaformalną.

4.4 Wnioski
Walidacja kompetencji nabytych za granicą to temat nowy, budzący żywe
zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw i mający wymiar międzynarodowy.
Rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru jest ściśle związany
z porównywaniem i dzieleniem się różnymi modelami owego rozwoju, jak również
z umiejętnościami przyciągania talentów i promowania umiejętności. Oznacza to
w konsekwencji, że doświadczenia edukacyjne za granicą powinny być walidowane
kiedy uczący się powraca, co stworzy konkretną możliwość wykorzystania,
w kontekście miejscowym tego, czego nauczono się za granicą. Wszyscy są
świadomi tego, że – w celu walidacji kursu pozaformalnego – jest niezbędna nie tylko
konkretna wiedza techniczna, ale także dodatkowe umiejętności metodologiczne, jak
również głęboka znajomość kryteriów walidacji i narzędzi oceny.
Ryzyko tego, że walidacja kompetencji nabytych za granicą będzie oznaczać
dublowanie oceny dokonywanej w kraju goszczącym jest wysokie, a proces nie
może ulec przemianie w jeden nieskomplikowany krok biurokratyczny. Nie jest łatwo
dokonać standaryzacji procesu walidacji, który zależny jest od wielu czynników:
- wymiaru projektu dotyczącego stażów;
- cech charakterystycznych stażysty (wiek, poziom wykształcenia, status
pracowniczy itd.);
- specyfiki zagranicznego przedsiębiorstwa goszczącego;
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-

charakterystyki przedsiębiorstwa/instytucji oceniającej kompetencje w kraju
macierzystym;
dostępności narzędzi wsparcia (pomoc techniczna, audyt zewnętrzny
i finansowanie).

Siła i aspekty innowacyjne Projektu Track tkwią w proponowanym modelu, który
stara się zapewnić wspólny europejski język, zdolny do opisywania
i zapewniania wzajemnego uznawania doświadczeń stażu za granicą.
TRACK został oceniony pozytywnie, zwłaszcza za jego wysiłki wykorzystania
wielojęzycznego systemu przyjmującego standardowe deskryptory i pomagającego
przedsiębiorstwom ocenić uczenie się realizowane w kontekście pozaformalnym.
Warunki doboru oceniających nie zostały jeszcze określone, ale przedsiębiorstwo,
pełniąc swą rolę oceniającego, nie może po prostu świadczyć usług, a musi być
świadome szerszego kontekstu swoich działań i realizować te ostatnie. Jego rola nie
ogranicza się tylko do funkcji walidacyjnej, ale mieści się w szerszym wspólnym
przedsięwzięciu, w ramach którego przedsiębiorstwo i stażysta jednoczą się jako
protagoniści tego samego procesu rozwoju.
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5 ZALECENIA
Rozdział 3 – wynik nr 7 - WP4
Rozdział 4 – wynik nr 11 - WP6
Niniejszy rozdział przedstawia pewne sugestie i propozycje, które partnerzy TRACK
kierują pod adresem pozostałych kolegów i interesariuszy gotowych uruchamiać
nowe inicjatywy w tych obszarach.

Pod adresem krajowych, regionalnych i miejscowych organów i władz w sferze
zatrudnienia
Myśl powoli, działaj szybko
-

Organy działające w sferze zatrudnienia powinny opracować podstawy
prawne wzajemnego uznawania osiągnięć i kompetencji nabytych w ramach
doświadczeń, jakie zapewnia mobilność międzynarodowa.

-

Organy działające w sferze zatrudnienia powinny określić procedurę
zapewniania przedsiębiorstwom, gotowym realizować rolę oceniającego
(assessor), certyfikatów i stworzyć biuro na potrzeby kontroli i monitorowania
przedsiębiorstw spełniających wymogi, by być takimi oceniającymi.

-

Organy działające w sferze zatrudnienia powinny opracować Znak Jakości
dla przedsiębiorstw walidujących i ustalić zasady, na jakich będzie on
nadawany tym przedsiębiorstwom.

-

Organy działające w sferze zatrudnienia powinny znaleźć sposób
zapewnienia przedsiębiorstwom pozyskującym stażystów, powracających do
kraju po zdobyciu doświadczeń, jakie oferują przedsięwzięcia w sferze
mobilności, korzyści podatkowych.

-

Władze powinny zapewnić wsparcie, jakie towarzyszy przedsięwzięciom
w sferze mobilności, także procesowi pozyskiwania tych przedsiębiorstw, tą
drogą wzmacniając międzynarodowy wymiar ich działalności.

Pod adresem instytucji szkoleniowych
W ECVET pokładamy ufność
-

Instytucje szkoleniowe powinny tworzyć programy szkoleniowe w celu
szkolenia
przedsiębiorstw
zainteresowanych
uzyskaniem
statusu
oceniających.
Ponadto powinny stworzyć system zapewniający
przedsiębiorstwom centrum wsparcia (helpdesk) na potrzeby procesu
walidacji.

-

Instytucje szkoleniowe powinny wspierać grupę roboczą definiując system
TBase drogą mapowania TBase z wykorzystaniem istniejących poziomów
ERK i ECVET.

-

Trzeba doskonalić kursy, które przygotowują stażystów wyjeżdżających
w ramach przedsięwzięć mobilności międzynarodowej, pod względem
językowym i kulturowym.

-

Instytucje szkoleniowe powinny organizować system skutecznej komunikacji
z przedsiębiorstwem goszczącym stażystę za granicą, przedsiębiorstwem
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oceniającym nabyte przez niego kompetencje w kraju, jak również innymi
przedsiębiorstwami miejscowymi zainteresowanymi rekrutowaniem stażysty
po jego powrocie do domu.
Pod adresem przedsiębiorstw i ich zrzeszeń
Siła młodości
-

Zrzeszenia branżowe powinny zastanowić się nad swoimi możliwościami
stania się centrami walidacji, angażując w to zrzeszonych w nich członków
stosownie do posiadanych przez nich kompetencji.

-

Zrzeszenia branżowe powinny uprzytamniać swoim członkom możliwość
stawania się podmiotami oceniającymi, wykazując im, że oznacza to dla nich
nie koszt, a możliwość rekrutacji wykwalifikowanego personelu.

-

Zrzeszenia branżowe powinny zorganizować centrum wsparcia (helpdesk)
aby pomagać przedsiębiorstwom członkowskim spełnianie wspomnianej roli.

-

Przedsiębiorstwa powinny poszerzać swoją wiedzę o mobilności w Europie,
jaką stwarza UE, i być gotowe, by gościć zagranicznych stażystów, jak
również uzgadniać z miejscowymi podmiotami działającymi w sferze szkoleń
programy
szkoleniowe, tak by zapewniać miejscowym uczącym się
innowacyjne doświadczenia zawodowe za granicą.

-

Przedsiębiorstwa powinny motywować swój personel do spełniania roli
oceniającego, proponując tę rolę kluczowym osobom ze swojego zespołu
pracowniczego.

Pod adresem partnerów TRACK
Nikt nie jest samotną wyspą
-

Konsorcjum TRACK powinno stworzyć nowe zespoły wspólnych
deskryptorów zajęć zawodowych dla innych branż i w innych językach
europejskich.

-

Konsorcjum TRACK powinno poświęcić szczególną uwagę zestawom
opisującym „umiejętności miękkie”, z uwagi na wielkie zainteresowanie nimi
ze strony rynku pracy.

-

Konsorcjum TRACK powinno nadać nową elastyczność systemowi TBase,
tak by raczej stworzyć nowe dokumenty dotyczące wyników, niż zajmować
się standardowym certyfikatem Europass.
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A. LISTA ANEKSÓW
Aneks A1 / A2 - wynik nr 8 - WP5
Aneks A3 - wynik nr 10 - WP6
A.1

ODNIESIENIE DO KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W PROJEKCIE TRACK

A.1.1

Deskryptory procesu i aktywności w sektorze hotelarstwa

A.1.2

Deskryptory procesu i aktywności w sektorze handlu

A.1.3

Deskryptory procesu i aktywności w sektorze budownictwa

A.2

CECHY/WYNIKI NARZĘDZIA ON-LINE W PROJEKCIE TRACK

A.2.1

APLIKACJA INTERNETOWA - SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

A.2.2

APLIKACJA INTERNETOWA - FORMATY WYNIKÓW

A.3

NARZĘDZIA METODOLOGICZNE OPRACOWANE DLA POTRZEB ANALIZY

A.3.1

Szablon do analizy aktualnego stanu procesów oceniania w krajach partnerskich

A.3.2

Szablon do zarządzania organizacją grup / wywiadów fokusowych w krajach
partnerskich

A.3.3

Opis systemów oceniania stosowanych w krajach partnerskich
zdefiniowano zakładki.

A.4

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROJEKTU TRACK
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Błąd! Nie

A.1 ODNIESIENIE DO KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W
PROJEKCIE TRACK
A.1.1 Deskryptory procesu i aktywności w sektorze hotelarstwa
A.1.2 Deskryptory procesu i aktywności w sektorze handlu
A.1.3 Deskryptory procesu i aktywności w sektorze budownictwa
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A.2 CECHY/WYNIKI NARZĘDZIA ON-LINE W PROJEKCIE TRACK
A.2.1 APLIKACJA INTERNETOWA - SKRÓCONY PODRĘCZNIK
UŻYTKOWNIKA
A.2.2 APLIKACJA INTERNETOWA - FORMATY WYNIKÓW

32

A.3 NARZĘDZIA METODOLOGICZNE STOSOWANE W ANALIZIE WP6
A.3.1 Szablon do analizy aktualnego stanu procesów oceniania w krajach partnerskich

Pytania do partnerów projektu TRACK
Imię i nazwisko _____________________________________________________
Organizacja

______________________________________________________

STAN AKTUALNY ORAZ PLANY ROZWOJU
1.
rola

Jaka jest sytuacja w Państwa kraju lub regionie, jeśli chodzi o walidację/certyfikację kompetencji?
Proszę podać informacje dotyczące następujących zagadnień:
- stan aktualny
- procedury, reguły, ograniczenia biurokratyczne - opis narzędzi
- zaangażowane podmioty oraz ich

Czy przedsiębiorstwa są zaangażowane w tym procesie? Jeżeli Tak, to jaka jest ich rola?
Proszę podać informacje dotyczące następujących zagadnień:
- oczekiwany profil przedsiębiorstwa/instytucji, które(-a) ma certyfikować kompetencję
- jakie kryteria definiuje się w celu identyfikacji/wyboru przedsiębiorstw
- charakterystyka oraz wielkość przedsiębiorstw
- narzędzia wykorzystywane lub przewidziane do wdrożenia
- szacunkowe koszty, spodziewane problemy
- wkład publiczny wymagany w celu prowadzenia przedmiotowej usługi - system akredytacji lub licencjonowania dla tych
przedsiębiorstw
2.
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INTEGRACJA Z PODEJŚCIEM TRACK
3.

W jaki sposób zamierzają Państwo zintegrować osiągnięcia projektu TRACK i certyfikat Europass w ramach istniejącego systemu w
Państwa kraju lub regionie?
Proszę, w miarę możliwości, podać praktyczne przykłady.
Czy mają Państwo jakieś sugestie dotyczące tego, w jaki sposób certyfikat mobilności Europass może mieć wartość dodaną w
stosunku do rynku pracy oraz systemu edukacji, w wymiarze: i) lokalnym oraz ii) transnarodowym?
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Proszę opisać, w poszczególnych polach, dla poszczególnych aktywności/funkcji, kto jest zaangażowany i jaka jest rola tego podmiotu:
FUNKCJE PROJEKTOWANIA
Opracowanie
standardów
oceniania

Opracowanie
procedur
egzaminowania

FUNKCJE REALIZACJI
Opracowanie
egzaminów i
oceniania

Ocenianie efektów
uczenia się
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Walidacja efektów
uczenia się

Uznawanie oraz
certyfikacja

A.3.2 Szablon do zarządzania organizacją grup / wywiadów fokusowych w krajach partnerskich

GRUPA FOKUSOWA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI
Imię i nazwisko _____________________________________________________
Organizacja / Przedsiębiorstwo _________________________________________
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA WALIDOWANIE KOMPETENCJI
1.

Jakie są główne warunki w przedsiębiorstwie, aby zorganizować i zrealizować walidację kompetencji (charakterystyka, wielkość
itp.)?

2.

Jakiego rodzaju problemy mogą potencjalnie wystąpić w przedsiębiorstwie? Jakiego rodzaju wsparcia należy udzielić
przedsiębiorstwu? Kto powinien udzielić tego wsparcia?

37

3.

Jakie powinny być główne kompetencje osób zaangażowanych w danym przedsiębiorstwie?

4.

Czy pracownicy muszą zostać przeszkoleni? W jakich tematach? Przez kogo?
Kto powinien zapewnić takie szkolenie? Ile czasu potrzeba, aby uzyskać wymagane umiejętności?

5.

Kto musi weryfikować, czy przedsiębiorstwo jest w stanie pełnić tę rolę? W jaki sposób należy to zrobić i kto powinien to zrobić?
Jak często należy to weryfikować?
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6.

Czy proces walidacji wymaga zasobów finansowych? Kto powinien opłacić te koszty? Jakie korzyści (np. znak jakości, akredytacja
itp.) powinny zostać przyznane przedsiębiorstwom?

7.

Czy przedsiębiorstwo powinno potrafić świadczyć usługę niezależnie, czy też należy zapewnić jakieś wsparcie zewnętrzne?

8.

Jeżeli ocenianie dokonywane przez przedsiębiorstwo goszczące (tzn. w obcym kraju, w którym odbywał się staż) nie jest zgodne z
regionalnymi/krajowymi standardami, to w jaki sposób należy zarządzać taką kwestią?
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9.

Czy mają Państwo doświadczenia w zakresie walidowania kompetencji w Państwa kraju?
Czy znają Państwo inne przedsiębiorstwa (w Państwa kraju lub zagranicą), które mają doświadczenie z tą usługą?

Data zebrania:_________________
Podpis:________________________________________________
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A.3.3 Opis systemów oceniania stosowanych w krajach partnerskich
Holandia
W systemie holenderskim występują dwie główne ścieżki oceniania: i) ocenianie
kształcenia formalnego (staż w przedsiębiorstwie jest obowiązkowy dla uczącego
się); ii) ocenianie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.
W ocenianiu formalnym egzaminy praktyczne są obowiązkowe po stażu w
przedsiębiorstwie i leżą w gestii szkoły, która powołuje oceniającego. Egzaminy
muszą zapewnić, że kandydat spełnia określone wymagania. Egzaminy są
opracowywane przez same szkoły lub przez organizacje zewnętrzne, np. KCH,
będącą partnerem w
Szkoły
Centrum wiedzy fachowej
projekcie TRACK.
Kontrola
Egzaminy muszą
jakości
łączyć treść kształcenia
Kwalifikacja  Program kształcenia a
zawodowego z praktyką
x
zawodową. KCH
 Program kształcenia b
OCENA
opracowuje również
DYPLOM
narzędzia służące do
oceniania postępów
Kwalifikacja  Program kształcenia a
podczas stażu
Y
 Program kształcenia b
w przedsiębiorstwie.
OCENA
DYPLOM
Egzamin obejmuje:
jednostki obserwacji; wywiady zorientowane na kryteria; testy nastawienia;
dyskusje panelowe; zadania do wykonania.
KCH opracowała również kurs szkoleniowy dla osób oceniających staż odbywany w
przedsiębiorstwie. Podczas tego szkolenia oceniający stosuje metody, aby zajmować
się podstawowymi zadaniami i pracą, opisanymi w przedmiotowej kompetencji. Po
odbyciu szkolenia oceniający może uczestniczyć w procesie akredytacji. Po
ukończeniu przedmiotowego kursu oceniający zostaje wpisany do rejestru
oceniających, prowadzonego przez KCH.
W ocenianiu pozaformalnym narzędzie APL jest wykorzystywane, tak aby
uwidocznić potencjał indywidualnego rozwoju i poprawić zarządzanie kapitałem
ludzkim w przedsiębiorstwach. Może być ono stosowane, tak aby: zwiększyć
zatrudnialność osób i pracowników; uzyskać lepszy wgląd w zdolności pracowników
w celu optymalnego dopasowania do profilu funkcji, zgodnie z zastosowaniem w
zarządzaniu
kompetencjami
lub
zarządzaniu
zasobami
ludzkimi
w
przedsiębiorstwach; akredytować wcześniejsze doświadczenie i skrócić czas trwania
ciągłego programu szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji krajowych; zwiększyć
szanse bezrobotnych na rynku pracy. Jednym z czynników sukcesu APL w Holandii
jest istnienie krajowego systemu kwalifikacji dla kształcenia zawodowego.
Partnerzy
porozumienia

Krajowy Rejestr
akredytowanych
procedur /
dostawców APL

Dostawcy
APL

Doradztwo w
kwestii akceptacji
w krajowym
rejestrze

KODEKS JAKOŚCI APL

Zewnętrzna kontrola jakości

Organizacje
dokonujące ewaluacji

Ramy jakości dotyczące APL zostały utworzone w 2006 r. wraz z podpisaniem
porozumienia przez wszystkie zainteresowane podmioty. Korzystanie z kodeksu jest
dobrowolne, ale jego stosowanie jest promowane.
APL nie jest standardowym procesem, ale indywidualną serią kroków
dostosowanych do konkretnego przypadku. Każda procedura kończy się raportem
APL stwierdzającym, że dana osoba udokumentowała posiadane kwalifikacje. Dzięki
temu APL jest niezależna od dostawcy kształcenia. Kompetencje osób
nadzorujących te procedury i przeprowadzających ocenianie są również
dokumentowane. Wyłącznie profesjonaliści mogą być superwizorem lub
oceniającym.
Przedsiębiorstwa zaangażowane są w proces oceniania, ale muszą one zostać
certyfikowane przez określone centrum wiedzy fachowej. Procedura stania się
akredytowanym przedsiębiorstwem obejmuje: i) zarejestrowanie się w centrum
wiedzy fachowej oraz otrzymanie wsparcia konsultanta; ii) otrzymanie akredytacji na
podstawie konkretnych warunków ustalonych w regulaminie dotyczącym danej
certyfikacji. Akredytacja jest ważna przez 4 lata, a przedsiębiorstwa otrzymują
wsparcie, doradztwo oraz informacje ze strony konsultanta.
Przedsiębiorstwo otrzymuje akredytację, jeżeli oferuje ono: bezpieczne i
zorientowane na karierę zawodową środowisko szkoleniowe, uwzględniające pole
zainteresowania uczącego się, aktywności dotyczące pracy uczącego się; właściwe i
profesjonalne poradnictwo skoncentrowane na uczestniku. Od przedsiębiorstwa
wymaga się, aby pozostawało ono w kontakcie z dostawcą usług kształcenia i
szkolenia zawodowego oraz centrum wiedzy fachowej. W razie potrzeby,
szkoleniowcy stażu zawodowego zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo mogą
zostać przeszkoleni, w jaki sposób: informować, organizować, prowadzić coaching,
przeprowadzać wywiad oraz oceniać. Szkolenie jest bezpłatne dla przedsiębiorstwa,
ponieważ koszty pokrywa centrum wiedzy fachowej.
Rola szkoleniowca stażu zawodowego polega na: organizowaniu procesu
kształcenia oraz zaznajamianiu studenta z procedurami podczas jego stażu
zawodowego; szkoleniu; prowadzeniu studenta na stażu zawodowym w trakcie
procesu kształcenia, ocenianiu wyników kształcenia studenta.
Krajowy Organ Kontroli ocenia jakość stażu w przedsiębiorstwie zagranicą w taki
sam sposób, w jaki ocenia on krajowe staże w przedsiębiorstwie. Także w tym
przypadku dana szkoła jest zawsze odpowiedzialna za mierzone rezultaty. Musi ona
zagwarantować organowi kontrolnemu, że oceny są zgodne z określoną procedurą.
Polska
Także w Polsce ocenianie można stosować w stosunku do kompetencji uzyskanych
na drodze formalnej i pozaformalnej, zgodnie z zasadami walidacji kształcenia
nieformalnego i pozaformalnego, wdrożonymi w kraju.
Aby ocenić pojedynczą kwalifikację, konieczny jest egzamin zawodowy. Odbywa się
on w dniu wyznaczonym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE), w
porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE). Składa się on z części
pisemnej - test wyboru oraz części praktycznej - tzn. test zawierający zadanie
praktyczne.
Test pisemny służy do ewaluacji wiedzy i umiejętności związanych z konkretną
kwalifikacją, a także wiedzy i umiejętności dotyczących ogólnego zatrudnienia i
działalności gospodarczej. W części praktycznej kandydat musi zająć się
konkretnymi zadaniami zgodnie z wymaganiami standardów w konkretnym
zawodzie. OKE są odpowiedzialne za zdefiniowanie zadań egzaminacyjnych, a CKE
wybiera określone zadania i zatwierdza je. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe odbywa się w szkołach, ośrodkach kształcenia lub w przedsiębiorstwie,
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pod warunkiem, że przestrzegane są standardy egzaminu określone przez Komisję
Egzaminacyjną. OKE jest również odpowiedzialna za dokonanie ewaluacji wyników
egzaminu. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele
uczestniczący we wcześniejszych działaniach szkoleniowych.
Kompetencje uzyskane na drodze nieformalnej i pozaformalnej mogą być oceniane
według takich samych zasad, chociaż dana osoba może przystąpić do egzaminu w
celu uzyskania kompletnej kwalifikacji, a nie pojedynczych jednostek efektów
uczenia się tworzących określoną kwalifikację. System kształcenia w Polsce nadal
zakłada, że certyfikacja i uznawanie ścieżek kształcenia służą do uzyskania
certyfikacji lub dyplomu potwierdzającego zdolność do wykonywania określonego
zawodu. Większość zawodów w ramach ERK na poziomie 2 i 3 składa się z tylko
jednej kwalifikacji, natomiast zawody powyżej tych poziomów składają się z 2-3
kwalifikacji. Należy dodać, że pojedyncza kwalifikacja składa się z efektów uczenia
się, łącznie z elementami: i) wspólnymi dla wszystkich zawodów, łącznie z
kompetencjami osobistymi i społecznymi, ii) wspólnymi dla zawodów w ramach tego
samego obszaru edukacyjnego; iii) specyficznymi dla kwalifikacji zidentyfikowanej w
ramach określonego zawodu.
Walidacja i uznanie kompetencji następuje wyłącznie gdy kandydat posiada
wszystkie jednostki efektów uczenia się tworzące określoną kwalifikację (także
łącznie z umiejętnościami społecznymi i osobistymi).
Tak jak wspomniano wcześniej, badanie nabytych kompetencji może odbywać się w
przedsiębiorstwie, jednak współpraca między szkołami zawodowymi i pracodawcami
jest nadal niezadowalająca. Główne problemy dotyczą szkolenia praktycznego w
realnym środowisku pracy, uczestnictwa pracodawców w szkoleniu i egzaminach
oraz kosztów technicznych obiektów szkoleniowych w szkołach, tak aby zaspokoić
oczekiwania pracodawców.
Hiszpania
W regionie Madryt certyfikacja doświadczeń zdobytych w trakcie mobilności jest
zapewniana za pośrednictwem dokumentu Europass. Dane doświadczenie musi
przebiegać w ramach obowiązkowego modułu wymaganego w celu uzyskania
kwalifikacji zawodowej. Obejmuje on zastosowanie w praktyce w przedsiębiorstwie
tego, czego student nauczył się wcześniej w trakcie swojego kursu kwalifikacji
zawodowej. Ten moduł nosi nazwę „szkolenie praktyczne w miejscu pracy” i jest
obecny we wszystkich programach kwalifikacji zawodowej.
Standardowy system certyfikowania kompetencji obejmuje ocenianie dokonywane w
publicznych lub prywatnych ośrodkach szkolenia specyficznych dla danej kwalifikacji
zawodowej. Aby przeprowadzać ocenianie, dany ośrodek szkolenia musi zostać
certyfikowany przez regionalną organizację publiczną. Ośrodki szkolenia muszą
przestrzegać odpowiednich standardów krajowych, aby mogły uczyć kandydatów
ubiegających się o kwalifikację zawodową. Organ publiczny monitoruje i sprawdza,
czy dany ośrodek szkolenia przestrzega przepisów.
Osoba, która odbyła kurs kwalifikacji zawodowej w ośrodku szkolenia i zdała
wszystkie moduły, otrzymuje dyplom podpisany przez ośrodek szkolenia. Po
ostatnim module kandydat musi odbyć staż w przedsiębiorstwie (jednak staż nie jest
obowiązkowy, jeśli dana osoba ma 3 miesiące wcześniejszego doświadczenia w
dziedzinie objętej kursem). Po uzyskaniu pozytywnej oceny swojego stażu dana
osoba uzyskuje kolejny dyplom, podpisany przez przedsiębiorstwo i tutora z ośrodka
szkolenia. Te dwa dyplomy są konieczne, aby uzyskać certyfikat zawodowy
wydawany przez regionalną organizację publiczną, która sprawdza przedmiotowe
dokumenty i podpisuje przedmiotowy certyfikat.
Ośrodek szkolenia musi przechowywać dokumenty dotyczące wszystkich
egzaminów, tak aby wykazać, że student posiada umiejętności określone przez
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kwalifikację zawodową, a także dokumenty mierzące jakość działań szkoleniowych,
wraz z wywiadami zrealizowanymi przez studentów, nauczyciela i technika z ośrodka
szkolenia.
Informacje o studentach, którzy uzyskali kwalifikację zawodową zostają
wprowadzone do krajowej bazy danych.
Obecnie rozpoczyna się proces certyfikowania również kompetencji pozaformalnych
uzyskanych w drodze doświadczenia związanego z pracą. Tym procesem również
zarządzają organizacje publiczne i prywatne, ale osoby zaangażowane w ocenianie
są ekspertami w sprawach kształcenia. Jeśli chodzi o profil przedsiębiorstwa
poproszonego o walidowanie kompetencji, przede wszystkim musi to być
przedsiębiorstwo chętne do współpracowania w procesie szkolenia. Powinno to być
przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 10 pracowników, tak aby proces
szkolenia nie zakłócał nadmiernie procesu pracy. Preferowane jest, aby
przedsiębiorstwo było duże, również z oddziałami zagranicą, tak aby wspierać
proces walidacji w kraju goszczącym i kraju wysyłającym.
W niektórych konkretnych sektorach pracownicy mogą otrzymać prywatną
certyfikację ważną w niektórych obszarach zatrudnienia i akceptowaną przez
przedsiębiorstwa działające w określonej dziedzinie. W szczególności w
budownictwie występują pewne prace, które muszą być wykonywane przez osobę
posiadającą specjalny tytuł przyznany przez instytucję prywatną.
Narzędzia opracowane przez zespół TRACK są odpowiednie, aby rozpocząć
przedmiotowy proces, jednak konieczne jest opracowanie nowych narzędzi w krótkiej
perspektywie, tak aby osiągnąć odpowiednią masę krytyczną niezbędną w celu
pomyślnego wdrożenia. Należy zaplanować wkład publiczny, tak aby opłacić żądane
usługi przedsiębiorstwom z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Region Friuli Venezia Giulia
Prawne ramy odniesienia dotyczące procesu certyfikacji we Włoszech zostały
stworzone przez rozporządzenie 13/13, uruchamiające krajowy system certyfikacji
umiejętności. Z krajowego punktu widzenia, ostatnie ustawodawstwo reformujące
rynek pracy (ustawa 92/2012 oraz rozporządzenie prawodawcze dotyczące
krajowego systemu certyfikacji umiejętności, rozporządzenie prawodawcze nr 13 z
16 stycznia 2013 r.) określa ramy stosowane w celu uruchomienia różnych działań
eksperymentalnych mających na celu ustanowienie wspólnych reguł i standardów. W
szczególności, rozporządzenie prawodawcze 13/2013 definiuje krajowy system
certyfikacji umiejętności i ustanawia krajowy zestaw kwalifikacji VET, będący
podstawą wspólnego systemu certyfikacji umiejętności. Przedmiotowe nowe akty
prawne ustanawiają również minimalne standardy dla procesów i usług mających na
celu walidację i certyfikację kompetencji. Obecnie każdy region i każda prowincja
autonomiczna we Włoszech dokonuje samodzielnie adaptacji postanowień dyrektyw
krajowych do swojego własnego systemu.
Na szczeblu krajowym została jednak utworzona grupa robocza, działająca w celu
zdefiniowania wspólnego zestawu umiejętności. Ta istotna praca rozpoczyna się od
struktury zestawu opracowanej przez Region Friuli Venezia Giulia. Przedmiotowy
Region rozpoczął od mapowania procesów pracy, tak aby opisać różne kluczowe
aktywności i podstawowe komponenty. Ta praca analityczna stanowiła duży wysiłek,
trwała kilka lat i dotyczyła 94 procesów pracy w ramach systemu praktyk.
Do chwili obecnej przedsiębiorstwa nie są jeszcze zaangażowane w regionalny
proces certyfikowania umiejętności, nawet jeśli niektóre z nich są zaangażowane w
analizę procesów pracy. Dlatego zestaw umiejętności powstaje na drodze bliskiej
współpracy między organizacjami publicznymi, agencjami szkoleniowymi oraz
samymi przedsiębiorstwami. Planuje się, że przedsiębiorstwa, które mają być
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zaangażowane w proces certyfikacji, odgrywają wiodącą rolę w swoim sektorze i
posiadają ekspercką znajomość głównej produkcji i procesów pracy. Powinny one
potrafić analizować różne procesy pracy i przeprowadzić certyfikację umiejętności.
Dzięki temu zwiększy się zatrudnialność pracowników posiadających określoną
certyfikację, ważną w szerokim obszarze, a nie tylko na szczeblu pojedynczego
przedsiębiorstwa.
Prowincja Autonomiczna Trento
System oceniania kompetencji jest uregulowany przez akt prawny (Legge 13/2013),
któremu towarzyszy faza testowa przydatna w celu modelowania różnych
komponentów. Grupa robocza utworzona przez Prowincję, obejmująca kluczowe
lokalne podmioty, wspierała wybór działań eksperymentalnych, na podstawie
wyłonionych profili i kwalifikacji wyróżnionych przez przedsiębiorstwa i ośrodki
szkolenia.
Przepisy
uprawnione
podmioty publiczne
/ prywatne

Akt
prawny
10/2013

Wytyczne
oraz
wsparcie

System w Prowincji
dotyczący
certyfikacji
kompetencji

Moduły,
formaty

Kryteria, metody, warunki

Narzędzia
zarządzania

Rejestracja

Spis

Procesy
usługowe

Została także uruchomiona kampania informacyjna, której celem jest dotarcie do
wszystkich zainteresowanych osób/podmiotów z informacjami o możliwościach
oferowanych przez system certyfikowania kompetencji na szczeblu prowincji.
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Ogólnym celem tej pierwszej fazy jest udostępnienie obywatelom systemu zdolnego
do oceniania kompetencji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. W
aktualnym systemie, przedsiębiorstwa zaangażowane są w sposób pośredni w fazie
eksperymentalnej, natomiast ich zrzeszenia uczestniczą bezpośrednio w
przedmiotowym systemie.
Region Val d’Aosta
Regionalny akt prawny 7/2003 stworzył podstawę do zdefiniowania regionalnego
systemu certyfikacji kompetencji, w stosunku do programów szkolenia oraz
doświadczeń kształcenia nieformalnego. W 2004 r. przepisy regionalne zdefiniowały
procedury przyznawania osiągnięć w szkoleniu zawodowym; a następnie przepisy z
2009 r. ustanowiły regionalny system certyfikacji kompetencji oraz opracowania
składnic standardów zawodowych, co określa ogólną architekturę systemu. Obecnie
funkcjonują w pełni również zestaw profili i standardów zawodowych oraz grupa ds.
zarządzania składnicami. Po kilku fazach eksperymentalnych uruchomionych w celu
dostrojenia systemu, Region oczekuje na opracowanie krajowego systemu
certyfikacji kompetencji przed sfinalizowaniem regionalnego systemu dotyczącego
oceniania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.
Przedsiębiorstwa zaangażowane są w systemie regionalnym w następujący sposób:
- uczestniczenie w procesie identyfikacji profili zawodowych, które mają zostać
uwzględnione w składnicach regionalnych;
- opracowywanie opisu kompetencji zawodowych;
- zaangażowanie w działania dotyczące certyfikacji kompetencji, w ramach
komisji ds. certyfikacji kompetencji;
- proponowanie projektów szkoleniowych w celu przekwalifikowania swoich
pracowników.
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A.4 WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROJEKTU TRACK
Wykaz przedsiębiorstw, objętych analizą TRACK
Nazwa
CSV
AVI Press
Evo3
Susanna Serafini
GBC Italia
ICOP SPA
Lorenzon F.LLI
ANCE Prov. Pordenone
Propano Termica, SA
Hidrotec Ingeneros SL
Asefosam
ELEWACJE S.A.
L.M. Consulting
Państwowe Szkoły Budownictwa
Montecarlo Yacht Spa
Fincantieri Spa
Ditenave
Film Commission
Alliance Française Vallée d'Aoste
Kolegium Miejskie w Gdyni
Uniwersytet Gdański
Urząd Miejski w Pruszczu Gd.
Coop La Sorgente
Fondation Grand Paradis
Zespół Szkół Hotel.-Gastronom.
Wyższa Szkoła Turyst. i i Hotel.
Kormoran Welness Medical Spa
Hotel Majestic Montain Charme
Bellavista Hotel
Park Hotel Azalea
Romantic Plaza
Urząd Marsz. Woj.Pomorskiego
Hotel Gdańsk
Hotel "Dwór Oliwski"
Associazione Albergatori
Aarson Food BV
Messana A.R.C.
Ten Cate Protect B.V.

Położenie
Region Val d’Aosta, IT
Region Val d’Aosta, IT
ProwincjaTrento, IT
ProwincjaTrento, IT
ProwincjaTrento, IT
Region Friuli VG, IT
Region Friuli VG, IT
Region Friuli VG, IT
Madryt, Hiszpania
Madryt, Hiszpania
Madryt, Hiszpania
Gdańsk, PL
Gdańsk, PL
Gdańsk, PL
Region Friuli VG, IT
Region Friuli VG, IT
Region Friuli VG, IT
Region Val d’Aosta, IT
Region Val d’Aosta, IT
Gdynia, PL
Gdańsk, PL
Gdańsk, PL
Region Val d’Aosta, IT
Region Val d’Aosta, IT
Gdynia, PL
Gdańsk, PL
Gdańsk, PL
ProwincjaTrento, IT
ProwincjaTrento, IT
ProwincjaTrento, IT
ProwincjaTrento IT
Gdańsk, PL
Gdańsk, PL
Gdańsk, PL
ProwincjaTrento, IT
Roermond, NL
Region Friuli VG, IT
Nijverdal, NL

Non by Kim
RubiconEX S.r.l.

Hilversum, NL
ProwincjaTrento IT

CMA CGM Holland Bv
Haco Tail Lift Parts
Expert-shops Nederland B.V.
Famiglia coop. Pinzolo
Famiglia coop. Val di Fassa
NNTG import
AK Food international

Rhoon, NL
Apeldoorn,NL
Groningen, NL
ProwincjaTrento, IT
ProwincjaTrento, IT
Drachten, NL
Rotterdam, NL
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Branża
Zrzeszenie
Komunikacja
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Budowa jachtów
Budowa jachtów
Budowa jachtów
Kultura
Edukacja
Edukacja
Edukacja
Administracja publiczna
Spółdzielczość socjalna
Hotelarstwo
Hotelarstwo
Hotelarstwo
Hotelarstwo
Turystyka/Hotelarstwo
Turystyka/Hotelarstwo
Turystyka/Hotelarstwo
Turystyka/Hotelarstwo
Turystyka/Hotelarstwo
Turystyka/Hotelarstwo
Turystyka/Hotelarstwo
Turystyka/Hotelarstwo
Turystyka / Restauracje
Handel / Klimatyzacja
Handel / Wykładziny i
tekstylia
Handel / Moda i wzornictwo
Handel / Rynki
międzynarodowe
Handel / Logistyka
Handel / Logistyka
Handel detaliczny
Handel detaliczny
Handel detaliczny
Handel hurtowy
Handel hurtowy

