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1. Nazwa Partnera.
Kurs pilotażowy w Polsce został zorganizowany przez centrum szkoleniowe netEDUKACJA
(z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Okrzei 20), partnera polskiego biorącego udział
w projekcie AGROSKILL.
Potencjał i wiedza w zakresie walidacji i uznawania wyników wcześniejszego uczenia się
posiadane przez polskiego partnera zostały dodatkowo wzmocnione poprzez udział dwóch
zewnętrznych ekspertów w tej dziedzinie - z "Krajowej Sieci Szkół i Placówek Edukacyjnych
Wdrażajacych Procedurę APL" w Polsce), którzy wzięli udział w dyskusji i konsultacjach
związanych z opracowaniem finalnej zawartości merytorycznej kursu.

2. Główne tematy szkolenia pilotażowego (Metodologia).
Z dwóch tematów (do wyboru) zawartych w aplikacji projektowej, został wybrany temat
drugi, dotyczący kwestii walidacji efektów uprzedniego uczenia się oraz wiedzy nabywanej
w dowolny sposób (m.in. w formach pozaszkolnych/kursach, w miejscu pracy, nieformalnie).
Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z tym jak proces walidacji przeprowadzać. Szkolenie
zorganizowano pod nazwą „APL1 – proces rozpoznawania, walidacji i akredytowania wiedzy
oraz umiejętności zawodowych zgodnie ze standardami unijnymi“.

Temat szkolenia

APL – proces rozpoznawania, walidacji i akredytowania wiedzy
oraz umiejętności zawodowych zgodnie ze standardami unijnymi

Wymiar godzin

6 (lub więcej – w zależności od potrzeb)

Struktura modułów kształcenia
Moduł 1

Zaprezentowanie Projektu Agroskill

Moduł 2

Wprowadzenie do tematu identyfikacji i uznawania efektów
uprzedniego kształcenia w procesie uczenia się przez całe życie

Moduł 3

Poradnictwo i prowadzenie klienta/uczestnika w procesie
uznawania wyników uprzedniego kształcenia

Moduł 4

Ocena wyników uprzedniego kształcenia
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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.
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Metody pracy

Spodziewane efekty

Prezentacje, przykłady dobrej praktyki i ich analiza, studiowanie
materiałów, dyskusja, praca w zespołach, dyskusja zespołowa,
dyskusja ukierunkowana.
Przewodnik/doradca – opisuje
proces uznawania i jego
poszczególne części; wyjaśnia klientom granice i możliwości
procesu; zna legislatywną ramę APL (uznawania uprzedniego
kształcenia); zna możliwe sposoby uzyskiwania kwalifikacji;
potrafi zmotywować ubiegającego się; zna podstawową
terminologię z dziedziny kształcenia dorosłych i uznawania
wyników uprzedniego uczenia się.
Asesor – jest w stanie dokonać profesjonalnej, wysokiej jakości
i niezależnej oceny portfolio ubiegającego się (dokumentacji
potwierdzającej doświadczenie osobiste i zawodowe), świadectw
pozaformalnego kształcenia i szkolenia, lub oceny podczas
egzaminu praktycznego (kompletne i częściowe kwalifikacje).

Szczegółowy opis treści poszczególnych modułów kursu znajduje się w dalszej części
niniejszego raporu (w rozdziale 6).

3. Daty realizacji i czas trwania kursu.
Faza wstępna, obejmująca konsultacje i dyskusje z ekspertami zewnętrznymi w zakresie
walidacji (z Krajowej Sieci Szkół i Placówek Edukacyjnych Wdrażających Procedurę APL)
odbyła się 9 czerwca br. w siedzibie firmy netEDUKACJA.
Szkolenie pilotażowe właściwe zostało zorganizowane 30 września 2015 roku w lokalizacji
zewnętrznej – w sali konferencyjnej Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. Zwycięstwa 36, 44-100, Gliwice).
4. Grupa docelowa i liczba uczestników na kursu.
Zgodnie z tym, co założono w aplikacji projektowej, grupa docelowa to trenerzy, nauczyciele
kształcenia zawodowego, tutorzy, menadżerowie lub/i organizatorzy szkoleń, potencjalni
uczestnicy procesu walidacji oraz inne osoby zainteresowane tematem.
W szkoleniu pilotażowym uczestniczyło razem 10 osób
obejmującą konsultacje i dyskusje z ekspertami):
Profil zawodowy

(włączając fazę pierwszą,

Liczba

Trenerzy

3

Nauczyciele kształcenia zawodowego

2

Menadżerowie/organizatorzy szkoleń

2

4

Inni

3

TOTAL

10

Tabela 1. Profil zawodowy i liczba uczestników szkolenia.

Wyjaśnienia dodatkowe:
•

Nauczyciele kształcenia zawodowego. Tu: nauczyciele reprezentujący sektor
formalny kształcenia zawodowego lub/I eksperci w zakresie walidacji i uznawania
efektów kształcenia.

•

Trenerzy. Tu: profesjonaliści/trenerzy, osoby prowadzące kształcenie w formach
pozaszkolnych (np. kursy, szkolenia).

•

Menadżerowie/organizatorzy szkoleń. Tu: dyrektorzy instytucji i/lub osoby
zajmujące się planowaniem i organizacją szkoleń.

•

Inni (publiczność). Inne osoby zainteresowane tematem.

5. Lokalizacja.
Szkolenie pilotażowe zostało zorganizowane 30 września 2015 roku w lokalizacji
zewnętrznej – w sali konferencyjnej Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. Zwycięstwa 36, 44-100, Gliwice).
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości to organizacja pozarządowa, która prowadzi
szeroko zakrojoną działalność szkoleniową w wielu dziedzinach I dla różnych grup
docelowych. Instytucja świadczy również usługi zawiązane z doradztwem zawodowym dla
szerokiego spektrum klientów. Duża część słuchaczy Fundacji to osoby mieszkające na
terenach wiejskich, w tym osoby związane zawodowo z rolnictwem.

Fot 1. Miejsce szkolenia pilotażowego: ul. Zwycięstwa 36, 44-100, Gliwice.
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6. Struktura modułów kursu.
Kurs zawiera cztery jednostki:
Moduł 1
Zaprezentowanie Projektu Agroskill
TREŚĆ:
Zaprezentowanie Projektu Agroskill: założenia i cele, zrealizowane działania, osiągnięte
dotychczas rezultaty. Zaprezentowanie strony internetowej projektu www.agroskill.eu oraz
e-platformy z materiałami projektowymi (do logowania się).

Moduł 2
Wprowadzenie do tematu identyfikacji i uznawania efektów uprzedniego kształcenia
w procesie uczenia się przez całe życie
TREŚĆ:
− Wprowadzenie do tematyki Uczenia się przez całe życie
− Kształcenie formalne, pozaformalne (formy pozaszkolne) i nieformalne
− APL - akredytacja efektów uprzedniego uczenia się, jako proces rozpoznawania
i oceny zakresu wiedzy oraz umiejętności i kwalifikacji nabywanych w dowolny
sposób. Omówienie etapów tego procesu: identyfikacja, dokumentowanie,
ocena/walidacja oraz uznawanie/certyfikowanie
− Europejskie zasady oraz polityka w zakresie w zakresie uznawania efektów
uprzedniego uczenia się
− Powiązania pomiędzy kwestią uznawania efektów uczenia się a prawodawstwem
i dokumentami strategicznymi związanymi z edukacją
− Przykłady dobrej praktyki oraz pozytywne wzory w zakresie rozpoznawania
i uznawania uprzedniego kształcenia w europejskich projektach edukacyjnych.

Moduł 3
Poradnictwo i prowadzenie klienta/uczestnika w procesie uznawania wyników
uprzedniego kształcenia
TREŚĆ:
− Charakterystyka procesu poradnictwa i prowadzenia klienta w procesie uznawania
uprzedniego kształcenia
− Pomoc w objaśnianiu celów i oczekiwań ze strony klienta w ramach tego procesu
− Inwentaryzacja rezultatów uprzedniego kształcenia – identyfikacja zakresu nabytych
zdolności, umiejętności i kompetencji
− Pomoc w inwentaryzacji wyników kształcenia incydentalnego (doświadczenia nabyte
w pracy, ew. praca wolontariusza, doświadczenia osobiste, hobby itd.)
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− Pomoc w inwentaryzacji wyników kształcenia nieformalnego (kursy i szkolenia
organizowane przez pracodawcę lub przez instytucje szkoleniowe, itp.)
− Pomoc w inwentaryzacji rezultatów kształcenia formalnego i jego poziomu
− Pomoc w zdobywaniu właściwych dokumentów wyjściowych dla późniejszej oceny
(certyfikaty, zaświadczenia pracodawcy, opis rezultatów uprzedniego kształcenia itd.)
− Opcjonalnie: Planowanie dalszego kształcenia (identyfikacja celów, opracowanie
planu nauki, wybór odpowiednich kursów, programów i instytucji kształceniowych).

Moduł 4
Ocena wyników uprzedniego kształcenia
TREŚĆ:
− Charakterystyka, kryteria i zapewnienie obiektywności procesu oceniania wyników
uprzedniego kształcenia, rola ewaluatora
− Ocena wyników uprzedniego kształcenia na podstawie standardów oceniających
− Ocena przedłożonych dokumentów (portfolio) przy wykorzystaniu ustalonych
kryteriów
− Ocena wyników czynności praktycznych i sytuacji modelowych (tj. ocenianie na
podstawie praktycznego doświadczenia i obserwowania na stanowisku pracy)
− Problematyka uznawania wyników uprzedniego kształcenia (przyznanie certyfikatu
opisującego kwalifikacje - kompletne lub częściowe).
Należy nadmienić, iż problemy procesu uznawania wyników uprzedniego kształcenia łączą
się z charakterem tychże wyników. Z procesem uznawania wyników uprzedniego kształcenia
jest połączony cały szereg problemów wynikających z faktu, że kształcenie incydentalne jest
przeważnie kształceniem opartym na doświadczeniach. Uzyskane w ten sposób kompetencje
są z trudem porównywalne z wynikami kształcenia formalnego, natomiast inny jest zarówno
sposób ich identyfikacji (rozpoznawania) jak i sposób ich oceniania dla celów uznawania.
Kształcenie formalne jest ukierunkowane przede wszystkim na realizację wcześniej
ustalonych zamierzonych wyników kształcenia i odtąd również na sprawdzenie i ocenianie
wyników w taki sposób wcześniej określonego kształcenia celowego. W procesie uznawania
wyników uprzedniego kształcenia jest odwrotnie, są tutaj sprawdzane i szacowane w dużej
mierze wyniki kształcenia niecelowego, doświadczalnego (incydentalnego). Tym niemniej
chodzi zawsze o ich porównanie z analogicznymi wynikami kształcenia formalnego a do
szacowania ich ekwiwalencji trzeba jakiejś wspólnej skali.
Należy nadmienić, iż zawartość Modułów 3 oraz 4 była konsultowana z ekspertami
w zakresie walidacji i uznawania efektów kształcenia z Krajowej Sieci Szkół i Placówek
Edukacyjnych Wdrażających Procedurę APL.
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Fot 2. Barbara Dzik (netEDUKACJA) oraz Eksperci: Joanna Warchałowska-Głouszek, Grażyna Skalczyńska –
podczas dyskusji na temat zawartości metytorycznej kursu (09/06/2015).

Fot 3. Grażyna Król – jako prowadząca szkolenie pilotażowe (30/09/2015).

7. Narzędzia i pomoce dydaktyczne.
Podczas szkolenia wykorzystano następujące narzędzia i pomoce dydaktyczne:
• Prezentacja powerpoint
• Materiały drukowane
• Dyskusja

8

• Strona internetowa projektu http://agroskill.eu/ oraz e-platforma zawierąca calą
dokumentację i materiały projektu
• Kwestionariusze ankiety

8. Przegląd wyników badań ankietowych.
Wykorzystano dwa różne kwestionariusze ankiet, w zależności od profilu uczestnika.
Pierwszy kwestionariusz był przeznaczony dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
ekspertów, trenerów, menadżerów instytucji edukacyjnych lub/I osób zajmujących się
organizacją szkoleń (trzy pierwsze profile przedstawione w rozdziale 4 powyżej). Drugi
kwestionariusz opracowano dla innych zainteresowanych osób i/lub publiczności (profil
czwarty przedstawiony w rozdziale 4 powyżej).
Udział w badaniach ankietowych był dobrowolny. Analizie poddano 5 ankiet uzyskanych
w grupie pierwszej (tj. wśród nauczycieli kształcenia zawodowego, ekspertów, trenerów,
menadżerów instytucji edukacyjnych/szkoleniowych) oraz trzy ankiety uzyskane w grupie
drugiej (tj. wśród innych osób).
Szczegóły na temat kwestionariuszy ankiet: oba kwestionariusze są podzielone na trzy sekcje:
1. Pierwsza sekcja zawiera cztery pytania na temat samego szkolenia (jego zawartości,
jakości).
2. Druga sekcja zawiera pytania na tematy związane z procesem walidacji i uznawania
efektów kształcenia. Większość z tych pytań to pytania wielokrotnego wyboru. Ich
celem jest poznanie opinii na temat procesu oceny i walidacji, oraz jakie działania do
wykonania lub/i metody do zastosowania byłyby najlepsze (lub najłatwiejsze).
3. Sekcja trzecia zawiera pytania na temat profilu i doświadczenia zawodowego lub/i
poziomu wykształcenia.
Pytania oraz szczegółowe dane ukazujące wyniki badań zostały przedstawione w Annex I
(strona 17).
Natomiast, w tabeli poniżej znajduje się zestawienie ukazujące średnią punktową lub
procentową na podstawie odpowiedzi uzyskanych w każdym z pytań. W przypadku pytań,
których wynik był numeryczny, została obliczona średnia matematyczna. W przypadku pytań,
które miały kilka opcji odpowiedzi został obliczony procent osób, którzy wybrali daną opcję.
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Tabela 2. Podsumowanie wyników ankiet.

Z odpowiedzi respondentów z grupy Nauczycieli / Ekspertów wynikają następujące wnioski:
− Posiadają średnią wiedzę na temat europejskich inicjatyw lub/I programów w zakresie
weryfikacji efektów wcześniejszego uczenia się
− Wysoko ocenili spełnienie oczekiwań w zakresie zwiększenia ich wiedzy, biorąc pod
uwagę uzyskane informacje
−  Wszyscy mieli okazję dokonywania oceny i weryfikacji wiedzy w jakiś sposób
−  Wszyscy posiadają dość dobrą znajomość metod oceny kompetencji
−  Uważają, że pomocna byłaby dokumentacja przedstawiana w języku ojczystym oraz
jasne i czytelne dowody w portfolio, które to czynniki są kluczowe w procesie oceny
i weryfikacji wiedzy
− Wszyscy respondenci z tej grupy posiadali wykształcenie wyższe magisterskie.
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9. Wnioski.
Podsumowaniem kursu są następujące wnioski, które zebrano zestawiając w postaci listy
poniżej:
-

Dla zapewnienia jakości procesu nie należy go upraszczać ograniczając się tylko do
przeprowadzania egzaminów ale należy wziąć pod uwagę, że jest to proces długotrwały,
który obejmuje różne fazy (np. poczynając od doradztwa) oraz daje różne możliwości
w zakresie stosowanych metod

-

Ustalić rolę doradcy (przewodnika), ponieważ jest to osoba bardzo ważna dla udanego
i efektywnie przeprowadzonego procesu

-

Szkolić i doskonalić kompetencje doradców i asesorów, tak aby byli w stanie wypełniać
swoje role w procesie rozpoznawania kwalifikacji na wysokim poziomie,

-

Starać się zapewnić jak najszerszy dostęp do systemu rozpoznawania wiedzy
i kwalifikacji,

-

Tworzyć wspólne standardy oceny w odniesieniu do kompetencji wymaganych na rynku
pracy, które będą możliwe do zweryfikowania praktycznie

-

Zaangażować partnerów społecznych i / lub pracodawców w ten proces

-

Uczestnicy poddajacy się procedurze walidacji i uznawania efektów wiedzy nabytej
uprzednio w dowolny sposób powinni mieć ukończone co najmniej 18 lat.

10. Lista uczestników.
1) Podczas fazy pierwszej, tj. konsultacji I dyskusji w gronie ekspertów (09/06/2015)
Nazwisko

e-mail

Profil lub instytucja

Joanna Warchałowska-Glouszek
Grażyna Skalczyńska
Grażyna Król
Barbara Dzik

joanna.w.g@wp.pl
grazka.skal@wp.pl
grazyna.krol@netedukacja.com
badz@poczta.onet.pl

External Expert
External Expert
Partner institution
Partner institution

2) Podczas Szkolenia Pilotażowego w dniu 30/09/2015 r. (kserokopia listy obecności
znajduje się na następnej stronie)
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Annex I. Kwestionariusze ankiet i wyniki badań ankietowych.
Kwestionariusz ankiety dla Nauczycieli/Trenerów/Ekspertów/Menadżerów:
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Kwestionariusz ankiety dla Innych osób/publiczności:
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH:

