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1. PRÓBA KONWERSJI FORM POZASZKOLNYCH.
1.1. Cele.

Edukację formalną prowadzą w Polsce tylko te szkoły i placówki oświatowe, które działają w ramach
Ustawy o Systemie Oświaty. Artykuł 2 tej Ustawy ściśle określa jakie to są instytucje. Edukację
w formach pozaszkolnych (kursowych) mogą natomiast prowadzić nie tylko szkoły, dla których jest to
w tym przypadku działalność jedynie dodatkowa, ale także wszystkie inne instytucje szkoleniowe.

Kształcenie przez całe życie, rozumiane jako wszelkie podejmowane podczas całego życia działania
mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji, w tym osobistych,
obywatelskich, społecznych, bądź związanych z perspektywami zatrudnienia, jest niejako
kształceniem zapewniajacym drugą szansę, aby zaktualizować podstawowe umiejętności i stworzyć
możliwość kształcenia na bardziej zaawansowanych poziomach. Wszystko to oznacza, że system
formalny edukacji powinien być bardziej otwarty i elastyczny, tak aby takie możliwości jak w/w
wspomniane były ogólnie dostępne.
Pierwszy dokument o rozwoju kształcenia przez całe życie (LLL) został przyjęty w Polsce w 2007 roku
Rząd pracuje obecnie nad nowym dokumentem, który będzie również stanowić program na rzecz
uznawania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

W dłuższej perspektywie, połączenie wszystkich form edukacji (formanej, pozaformalnej,
nieformalnej) w jeden system, wspomoże zarówno opracowanie standardów kwalifikacji
zawodowych jak i proces walidacji. Walidacja to jeden z ważniejszych elementów zintegrowanego
systemu kwalifikacji. Dzięki niej możliwe będzie potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza
systemem edukacji formalnej, na przykład przez udział w szkoleniach, wolontariacie czy w wyniku
własnych doświadczeń. Tego rodzaju podnoszenie kompetencji i zdobywanie kwalifikacji wysokiej
jakości wpisuje się też w ideę uczenia się przez całe życie, wspieraną obecnie w całej Europie.
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Pewne warunki sprzyjające powstaniu systemu stworzyło Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 września 2007 dotyczące egzaminów zewnętrznych jak również, opracowane
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, założenia dotyczące zmiany
modelu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

1.2. Co jest potrzebne aby sprostać wymaganiom.

Prace nad Polskimi Ramami Kwalifikacji (PQF) rozpoczęły się w 2008 roku, obejmując zarówno system
edukacji formalnej jak i szkoleń. Rok później powstała pierwsza robocza wersja. W latach 2011 - 2013
w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych
Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” została
przeprowadzona debata społeczna poświęconea Polskiej Ramie Kwalifikacji. Łącznie w spotkaniach
uczestniczyło około 200 osób reprezentujących 101 instytucji m.in. instytucje rządowe
i międzynarodowe, urzędy pracy, związki pracodawców i związki zawodowe, środowiska
przedsiębiorców, firmy szkoleniowe, instytucje badawcze, środowiska reprezentujące system
edukacji formalnej, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe.

Elementami krajowego systemu kwalifikacji będą procedury tworzenia kwalifikacji, ich nadawania
oraz uznawania, a także procedury zapewniania jakości, systemy walidacji kompetencji uzyskanych
w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i przez uczenie się nieformalne. Potwierdzanie
nabywanych kompetencji (efektów uczenia się) stanowi jeden z głównych elementów tego systemu.

Polska Rama Kwalifikacj wprowadza nowy sposób opisywania i potwierdzania kwalifikacji, które są
osiągane na różnych poziomach kształcenia i uczenia się, dzięki zastosowaniu wielu ścieżek
zdobywania wiedzy (zarówno pozaformalne jak i nieformalnie). Zmiany te będą miały wpływ na
wszystkich – zarówno na osoby, które wydają dyplomy potwierdzajace kwalifikacje, jak i na tych,
którzy je nabyli, na osoby, które oceniają czyjeś kompetencje jak i na tych, którzy się uczą, poszukują
opdpowiedniego szkolenia czy planują swój rozwój zawodowy.
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1.3. Punkty ECVET.
Europejski

system

akumulowania

i

przenoszenia

osiągnięć

w

kształceniu

i

szkoleniu

zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training) jest inicjatywą
Unii Europejskiej, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie
kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz
uczenie się przez całe życie.
System kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce jest obecnie modernizowany poprzez
wprowadzanie licznych zmian, co pozwoli na łatwiejsze wdrożenie ECVET w przyszłości, jednakże
szczegóły dotyczące jego zastosowania są wciąż przedmiotem prac zespołu ekspertów. Ogólnym
celem jest kontynuowanie prac i monitorowanie osiągnięć podjętych przez poprzedni zespół
ekspertów krajowych ECVET w ramach projektu (2012-2013). Ważną rolę w rozwijaniu koncepcji
ECVET w Polsce odgrywają także instytucje szkoleniowe, które uczestniczą w międzynarodowych
projektach związanych z edukacją.

1.4. Przygotowanie dokumentów dla uczestników procesu.

Osoba ucząca się na ogół osiąga po pewnym czasie pozytywne efekty z tym związane, lub innymi
słowy, nabywa pewne nowe kompetencje. Jeśli te efekty uczenia się są pozytywnie ocenione przez
organy uprawnione do tego celu, a suma wyników składa się z określonego zestawu nabytych
kompetencji, uprawniony organ może wydać oficjalny dokument (dyplom, certyfikat) potwierdzający
osiągnięcie określonych w tym dokumencie kompetencji.
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2. VALIDACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W FORMACH POZASZKOLNYCH
2.1. Szukanie właściwej instytucji akredytującej oraz sprawdzanie wymagań.

Formalnie, nie ma jeszcze w Polsce systemu rozpoznawania i uznawania wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zdobytych w sposób pozaformalny lub nieformalny. Są jednak różne próby
rozwiązywania tego problemu, np. w terytorialnych jednostkach egzaminacyjnych (w zależności od
poziomu edukacji) przeprowadzane są egzaminy zewnętrzne, które pozwalają osobom dorosłym
otrzymać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego,
bez konieczności uczęszczania do szkoły. Jednakże, egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje
zawodowe są przewidziane tylko dla absolwentów poszczególnych szkół zawodowych (w tym
z branży rolniczej). Według planowanej nowej reformy szkolnictwa zawodowego, powiązanej
z pracami nad krajowym systemem kwalifikacji, system egzaminów zawodowych zostanie
ujednolicony, a dostęp do nich będzie niezależny od form uczenia się, szkolnych czy pozaszkolnych.

Należy jednakże nadmienić, iż są podejmowane na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym
inicjatywy dotyczące walidacji i uznawania umiejętności i kompetencji zdobytych w drodze
pozaformalnej, i działa to dość sprawnie. Na przykład: instytucjami, które zajmują się w Polsce APL1
(akredytacją efektów uprzedniego uczenia się) są Izby Rzemiosła i Handlu. Zdarza się również, iż
ofertę w tym zakresie posiadają niektóre szkoły zawodowe lub/i sieci szkół lub instytucje kształcenia
i szkolenia zawodowego.

Izby rzemieślnicze umożliwiają dostęp do doskonalenia zawodowego

w wielu branżach zawodowych oraz do systemu egzaminów i związanej z tym certyfikacji. W ramach
ich struktur znajdują się wyspecjalizowane jednostki odpowiedzialne za organizację egzaminów

1

APL (ang. Accreditation of Prior Learning) oznacza akredytację efektów uprzedniego uczenia się, innymi słowy
– jest to proces rozpoznawania i oceny zakresu wiedzy, w tym specjalistycznej, oraz umiejętności i kwalifikacji,
które ludzie nabyli/rozwinęli poprzez uczenie się w sytuacjach nieformalnych, poprzez hobby, na kursach,
podczas szkoleń lub w miescu pracy zawodowej.

5

państwowych, w tym dla niektórych zawodów, krórych wykonywanie wymaga posiadania
certyfikatu/licencji.

Podobną rolę, jako organ akredytacyjny na potrzeby walidacji efektów pozaformalnego
i nieformalnego uczenia się, mogłyby pełnić szkoły zawodowe lub sieci szkół współpracując ze
Szkolnymi Ośrodkami Kariery. Doradcy zawodowi i specjaliści w zakresie kształcenia ustawicznego
stanowiliby wsparcie podczas procesu doradczego, który zwykle prowadzi do powstania
Indywidualnego Planu Działania uczestnika, a następnie realizacji tego planu w praktyce

2.2. Poszczególne etapy w procesie Walidacji/Akredytowania.
Proces akredytowania składa się najczęściej z trzech części: doradztwa, oceny i akredytacji a kończy
na przygotowaniu i przekazaniu stosownego certyfikatu.

Jeśli przyjmiemy założenie, że akredytacji może się poddać każda zainteresowana osoba bez względu
na sposób nabycia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, to w postępowaniu akredytacyjnym
należałoby uwzględnić co najmniej trzy możliwe warianty związane z sytuacją uczestnika, tzn.:
Uczestnik:
−

posiada komplet dokumentów potwierdzających rodzaj i wyniki wcześniej ukończonych
form edukacyjnych,

−

nie posiada żadnych dowodów (dokumentów) potwierdzających rodzaj i skutki jego
wcześniejszej edukacji,

−

posiada dowody (dokumenty) opisujące rodzaj i wyniki wcześniej ukończonych form
edukacyjnych, ale rozszerzył swoje umiejętności lub kwalifikacje zawodowe (np. w trakcie
wykonywanej pracy zawodowej) i chciałby uzyskać odpowiedni dokument, który potwierdzi
ten stan rzeczy.
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Wymienione powyżej warianty generują trzy metody akredytacji polegające na przeprowadzeniu:
−

postępowania dowodowego (którego integralną częścią byłoby przeanalizowanie
dokumentacji dostarczonej przez uczestnika postępowania),

−

postępowania egzaminacyjnego (którego integralną częścią byłby egzamin praktyczny,
dostosowany do rodzaju i zakresu akredytowanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych),

−

postępowania

weryfikacyjnego

(łączącego

cechy

postępowania

dowodowego

i postępowania egzaminacyjnego).
Każda z wyszczególnionych metod akredytowania powinna być tak przeprowadzona, aby
jednoznacznie identyfikowała liczbę oraz rodzaj umiejętności i kwalifikacji zawodowych
opanowanych przez kandydata, a następnie pozwalała na ich opisowe potwierdzenie stosownym
zapisem dokonywanym na dokumencie (certyfikacie lub świadectwie akredytacyjnym).

2.2.1. Doradztwo (pomoc doradców w gromadzeniu dokumentacji)
Uczestnik (klient) procesu akredytacji wstępuje do procesu jako zupełnie nieznana jednostka,
podczas gdy np. uczeń czy student w swoim szkolnym środowisku kształci się szereg lat, zna rytm
szkoły i nauczania oraz swoich nauczycieli, a nauczyciele znają jego, stale go obserwują i oceniają.
Tego wszystkiego w procesie akredytowania brakuje. Dlatego w procesie akredytowania jest
potrzebna rola tzw. przewodnika (doradcy), który klienta przez cały proces poprowadzi, pomoże mu
w przygotowaniu portfolio dowodów, zmotywuje go do wytrwania w procesie itd. Pierwszym
zadaniem przewodnika jest zmapowanie historii uczenia się i historii pracy zawodowej klienta.
Ostatnim zadaniem, które przewodnik realizuje wobec klienta jest jego zmotywowanie do dalszego
kształcenia i znalezienie dla niego (lub ewentualnie pomoc w znalezieniu i wyborze) odpowiedniej
oferty kształcenia.

Kandydaci (klienci) aplikujacy w procesie akredytacji efektów uprzedniego uczenia się powinni:
−

wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),

−

dokonać płatności (jeśli jest wymagana)

−

zgromadzić i przedłożyć dokumentację dowodową (jesli jest wymagana procedurą).
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W procesie tym, powinien towarzyszyć klientowi doradca akredytacji, który bedzie przewodnikiem.
Pomaga on kandydatowi zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty (dowody). Kandydat powinien
opisać wszystkie swoje osiągnięcia w najbardziej szczegółowy sposób (co, kiedy, gdzie, jak i kto
nauczył). Oprócz tego opisu, powinny być wniesione dokumenty uzupełniające, które służą jako
dowód dla opisanych faktów. Mogą to być referencje, świadectwa pracy, świadectwa szkolne,
dyplomy, rekomendacje, itp. Ponadto, doradca może zapoznać kandydata z szablonami zadań.

Reasumując, Podstawowym zadaniem przewodnika jest towarzyszenie klientowi podczas całego
procesu uznawania, motywowanie go do jego kontynuowania i pomyślnego zakończenia. Przewodnik
pomaga klientowi w jak największym zakresie identyfikować (rozpoznawać) wyniki jego uprzedniego
kształcenia, współdziała w ich formułowaniu. Zapewnia zdobywanie odpowiednich dokumentów,
pozwalających klientowi udowodnić, że posiada wymagane kompetencje. Przewodnik na podstawie
procesu uznawania proponuje klientowi możliwości jego dalszego kształcenia.
2.2.2. Ewaluacja
Opis osiągniętych efektów uczenia się z dokumentami uzupełniającymi będą następnie oceniane
przez asesorów lub innych ekspertów ewaluacji. Po tym, ekspert decyduje o właściwej metodzie
oceniania kandydata (np. wywiad, zewnętrzny egzamin praktyczny, dalsze/dodatkowe dowody)
i przeprowadzana jest procedura weryfikacji i/lub wyznaczany termin egzaminów.

Ewaluator odpowiada za kontrolę, czy klient rzeczywiście posiada kompetencje wymienione
w standardach danej kwalifikacji. Potrafi fachowo, na wysokim poziomie i obiektywnie ocenić
dokumenty, za pomocą których klient udowadnia swoje dotychczasowe doświadczenia nabyte
w życiu osobistym i procesie pracy, w tym certyfikaty uzyskane podczas nieformalnego szkolenia,
kształcenia, opinie informujące o jego doświadczeniach uzyskanych w działalności praktycznej jak
również świadectwa zdobyte podczas kształcenia formalnego. Ewaluator fachowo, na wysokim
poziomie oraz bezstronnie ocenia aktualne fachowe kompetencje klienta podczas ich weryfikacji.
Ewaluator powinien więc być doskonałym fachowcem w dziedzinie, którą ocenia, powinien również
śledzić nowe trendy w tym kierunku.
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2.2.3. Akredytacja/Certyfikacja

Rys.1. Struktura procesu APL (akredytacji efektów uprzedniego uczenia się)

Role doradcy i ewaluatora na płaszczyźnie ogólnej procesu akredytacji są w jasny sposób rozdzielone.
Praca doradcy kończy się z chwilą, kiedy portfolio jest dokończone i przedłożone do oceny
w placówce dokonującej akredytacji. Ew. przewodnik znowu włącza się do procesu uznawania
dopiero na jego końcu, podczas końcowej rozmowy motywacyjnej z klientem. Ewaluator w procesie
uznawania nie jest obecnie w żadnym kraju uznawany jako zawód, jego praca jest uznawana jako
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część istniejącej działalności/zatrudnienia. W wielu przypadkach ewaluatorami są doświadczeni
nauczyciele praktycznego szkolenia zawodowego.

Procedura akredytacji obejmuje wszystkich kandydatów/uczestników procesu akredytowania
umiejętności i kwalifikacji zawodowych (w tym zwłaszcza absolwentów szkoleń, kursów i innych form
doskonalących oraz kandydatów nabywających umiejętności i kwalifikacje zawodowe we własnym
zakresie), a także wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
akredytacyjnego, którego integralną częścią może być:
−

postępowanie egzaminacyjne (polegające na akredytowaniu umiejętności i kwalifikacji
zawodowych na podstawie przeprowadzonego egzaminu praktycznego),

−

postępowanie dowodowe (metoda „portfolio” polegająca na akredytowaniu umiejętności
oraz kwalifikacji zawodowych na podstawie zgromadzonej i przedłożonej przez kandydata
dokumentacji dowodowej),

−

postępowanie weryfikacyjne (łączące cechy postępowania egzaminacyjnego i metody
„portfolio”).

Rodzaj i zakres odpowiedzialności osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania akredytacyjnego

Dyrektor placówki dokonującej akredytacji odpowiada za:
−

wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury,

−

określenie zasad odpłatności za akredytowanie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w placówce dokonującej akredytacji,

−

zatwierdzenie

harmonogramu

akredytowania

umiejętności

i

kwalifikacji

zawodowych,
−

ustalenie składu osobowego Komisji Akredytacyjnej,
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−

nadzór nad prawidłowością przebiegu akredytowania umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w placówce,

−

podpisanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych,

−

prowadzenie czynności związanych z wniesionymi odwołaniami i/lub skargami,

−

nadzór

nad

przechowywaniem

i

archiwizowaniem

dokumentacji

procesu

akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówce.
Pracownik sekretariatu placówki dokonującej akredytacji odpowiada za:
−

prowadzenie akcji informacyjnej na temat akredytowania umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w placówce dokonującej akredytacji,

−

przyjmowanie wniosków składanych lub przesyłanych przez klientów/uczestników,
deklarujących wolę przystąpienia do akredytowania umiejętności i kwalifikacji
zawodowych,

−

prowadzenie korespondencji z uczestnikami/klientami,

−

przyjmowanie i poświadczanie opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników,

−

wpisywanie danych osobowych uczestników oraz akredytowanych umiejętności
i kwalifikacji zawodowych na formularzach certyfikatów akredytacyjnych,

−

wydawanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych,

−

przyjmowanie odwołań i skarg wnoszonych przez uczestników,

−

przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji z procesu akredytowania umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w placówce dokonującej akredytacji,

−

poprawne i terminowe wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora
placówki.

Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej odpowiada za:
−

merytoryczną oraz metodyczną poprawność tematów i zadań egzaminacyjnych,

−

przebieg i rezultaty pracy Komisji Akredytacyjnej,

−

rozdział zadań i prac wykonywanych w ramach Komisji pomiędzy jej członków,
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−

prawidłowość dokumentowania procesu akredytowania umiejętności oraz kwalifikacji
zawodowych,

−

podpisanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych.

Egzaminator Komisji Akredytacyjnej odpowiada za:
−

opracowanie zestawu tematów do pisemnej części egzaminu akredytującego oraz zadań do
egzaminu praktycznego,

−

poprawne i terminowe wykonanie prac objętych procesem akredytacji,

−

podpisanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych.

Sekretarz Komisji Akredytacyjnej odpowiada za:
−

przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat akredytowania umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w placówce dokonującej akredytacji,

−

zarejestrowanie wniosków o akredytację i przygotowanie dokumentacji złożonej przez
klientów postępowania akredytacyjnego,

−

zgłoszenie dyrektorowi terminu akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych
oraz liczby osób przystępujących do akredytacji,

−

opracowanie harmonogramu akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych
w placówce,

−

organizacyjne i techniczne przygotowanie praktycznego egzaminu akredytacyjnego (w tym
także zabezpieczenie egzaminu praktycznego pod względem materiałowym),

−

przygotowanie sali egzaminacyjnej,

−

odbiór dokumentacji z pracy Komisji Akredytacyjnej,

−

przeprowadzenie badania opinii i stopnia zadowolenia uczestników (ankietowanie),

−

wykonanie zbiorczego zestawienia wyników ankietowania na podstawie wypełnionych
kwestionariuszy ankiet,

−

nadanie numeracji certyfikatom (świadectwom) akredytacyjnym,

−

weryfikowanie

treści

zapisów,

które

mają

być

umieszczone

na

certyfikatach

(świadectwach) akredytacyjnych,
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−

wpisywanie

danych

osobowych

uczestników

oraz

akredytowanych

umiejętności

i kwalifikacji zawodowych na formularzach certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych,
−

wydawanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych,

−

gromadzenie oraz przechowywanie kopii wydanych certyfikatów,

−

przekazanie dokumentacji celem przechowania i zarchiwizowania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiada za:
−
−

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie unieważniania wydanych
certyfikatów akredytacyjnych,
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego związanego z wniesionymi odwołaniami
lub skargami.

Członek Komisji Rewizyjnej odpowiada za:
− poprawne i terminowe wykonanie prac objętych postępowaniem wyjaśniającym
prowadzonym przez Komisję Rewizyjną,
− wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. VALIDACJA EFEKTÓW NIEFORMALNEGO UCZENIA SIĘ.
3.1. Szukanie właściwej instytucji akredytującej oraz sprawdzanie wymagań.

Ta sama procedura jak w 2.1.

3.2. Poszczególne etapy w procesie Walidacji/Akredytowania.

3.2.1. Doradztwo (pomoc doradców w gromadzeniu dokumentacji)

Ta sama procedura jak w 2.2.1
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3.2.2. Ewaluacja

Ta sama procedura jak w 2.2.2

3.2.1. Akredytacja/Certyfikacja

Ta sama procedura jak w 2.2.3

Wnioski
Dla zapewnienia jakości procesu identyfikacji i walidacji efektów wcześniejszego uczenia się
wskazane jest:
−

nie ograniczać procesu identyfikacji i walidacji jedynie do zorganizowania egzaminu, ale wziąć
pod uwagę, że jest to proces długotrwały (np. w niektórych krajach uznawanie wyników
wcześniejszego uczenia się może potrwać nawet pół roku), co wiąże się również
z zastosowaniem innych (niż egzamin) możliwości opisanych w niniejszym dokumencie,

−

ustalić rolę doradcy/przewodnika - jako osoby bardzo ważnej w całym procesie,

−

szkolić doradców i asesorów, tak aby byli w stanie spełniać swoje role w procesie
rozpoznawania i uznawania kwalifikacji na odpowiednim poziomie,

−

zapewnić dostępność systemu dla wszystkich zainteresowanych,

−

dążyć do stworzenia wspólnych standardów oceny, uwzględniających tylko niezbędne
wymagane na rynku pracy kompetencje, które będą możliwe do zweryfikowania,

−

zaangażować partnerów społecznych i / lub pracodawców w całym procesie uznawania,
w tym podczas pracy nad standardami oceniania,

−

Uczestnicy procesu powinni mieć co najmniej 18 lat.
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