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Termin / akronim

Opis

Kształcenie formalne

Kształcenie formalne jest to proces, w którym role uczniów i nauczycieli
są zdefiniowane, w którym jedna ze stron ponosi odpowiedzialność za
kształcenie drugiej. Kształcenie formalne jest procesem prowadzonym
w powołanych do tego placówkach edukacyjnych. Tegu typu kształcenie
zwykle prowadzi do otrzymania świadectwa szkolnego.
Kształcenie w formach pozaszkolnych (kursy szkolenia). Jest to forma
zorganizowana, działania są zaplanowane. Tego typu nauka jest
zamierzona z punktu widzenia uczącego się. Choć zazwyczaj otrzymuje
się zaświadczenie uczestnictwa, to jednak ta forma kształcenia nie
prowadzi do otrzymania certyfikatu o randze świadectwa szkolnego.
Kształcenie, w którym osoby uczą się wzajemnie, najczęściej poprzez
wymianę informacji i doświadczeń. Nie są to formy w jakikolwiek sposób
zorganizowane ani nie posiadają struktury. Kształcenie nieformalne nie
prowadzi do otrzymania świadectwa.
Wyniki (wiedza, umiejętności, kwalifikacje) osiągnięte na koniec procesu
kształcenia (uczenia się).
Zdolność sprawnego i skutecznego zastosowania wiedzy teoretycznej
i umiejętności praktycznych podczas realizacji zadań (o charakterze
stałym lub w sytuacji zawodowej zmieniającej się).
Wiedza, umiejętności lub kwalifikacje nabyte uprzednio/wcześniej,
jeszcze niezweryfikowane i niepotwierdzone oficjalnie
Suma metod zastosowanych w procesie oceniania osiągnięć danej
osoby, tj. do oceny jej wiedzy i nabytych umiejętności. Ocenianie zwykle
prowadzi do poświadczania/certyfikowania.
Proces związany z weryfikowaniem i potwierdzaniem wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji nabytych przez daną osobę, zgodnie
z obowiązującą w tym zakresie procedurą i standardami. Efektem tego
procesu jest wydanie dyplomu lub ceryfikatu przez akredytowaną ku
temu jednostkę/instytucję.
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 lub
w miescu pracy zawodowej.
Potwierdzenie, przez przez akredytowaną ku temu jednostkę/instytucję,
że efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kwalifikacje) nabyte przez
daną osobę poprzez kształcenie nieformalne, zostały ocenione zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie standardami i kryteriami. Walidacja
prowadzi zazwyczaj do uzyskania certyfikatu.
Patrz: Walidacja (nieformalnego i pozaformalnego uczenia się)

Kształcenie pozaformalne
(formy kursowe)

Kształcenie nieformalne
(incydentalne)
Efekty kształcenia
Kompetencja
Uprzednie uczenie (jeszcze
niezweryfikowane)
Ocenianie
Certyfikowanie

Walidacja (nieformalnego
i pozaformalnego
uczenia się)
Walidacja
efektów uczenia się

Akredytacja uprzedniego
uczenia się (APL)
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1. Analiza bieżącej sytuacji w zakresie edukacji formalnej, pozaformalnej
i nieformalnej, w tym kształcenia dotyczącego branży rolniczej
1.1 Edukacja formalna
Struktura systemu edukacji w Polsce:

Źródło: Eurydice.

Polski system edukacji przeszedł od czasów transformacji ustrojowej (upadku systemu
komunistycznego) w 1989 r. głębokie zmiany dotyczące zarówno podstawy programowej, jak też
struktury, organizacji i zarządzania. W wyniku przemian wykształciły się jego charakterystyczne cechy:
• Połączenie elementów centralizacji (za co poprzez regulacje prawne odpowiada Minister
Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i decentralizacji administrowania
placówkami edukacyjnymi (za co odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego);
• System zewnętrznych egzaminów przeprowadzanych na zakończenie każdego etapu edukacji
szkolnej. Udział w egzaminie jest obowiązkowy dla ukończenia nauki w szkole podstawowej
i średniej I stopnia, nie jest zaś obowiązkowy dla uczniów w szkołach średnich II stopnia, jednak
absolwenci tych szkół muszą zdać zewnętrzny egzamin maturalny, by kontynuować naukę na
poziomie wyższym;
• Specyficzna pozycja zawodowa nauczyciela. Regulowana jest ona przez osobną ustawę (Kartę
Nauczyciela), określającą zasady zatrudniania, wynagradzania, zwalniania nauczycieli oraz
ścieżkę awansu zawodowego;
• Domination dominacja szkolnictwa publicznego nad prywatnym. W edukacji szkolnej liczba
publicznych placówek edukacyjnych i uczniów uczęszczających do nich znacząco przeważa
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nad liczbą szkół niepublicznych i ich uczniów. W szkolnictwie wyższym również zdecydowana
większość studentów studiuje na uczelniach publicznych.
Administracja i zarządzanie
System oświaty w Polsce jest centralnie zarządzany przez Ministra Edukacji Narodowej.
Administrowanie szkołami (zarówno podstawowymi i średnimi) jest zdecentralizowane. Poszczególne
rodzaje jednostek samorządu terytorialnego zarządzają różnymi typami szkół: Gmina zarządza
przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami; Powiat zarządza szkołami średnimi II stopnia;
Województwo zarządza placówkami o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.
Nadzór nad szkołami pełni Minister Edukacji Narodowej oraz regionalni kuratorzy oświaty. Uczelnie
wyższe stanowią oddzielny system szkolnictwa wyższego, regulowany centralnie przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto istnieją również instytucje pełniące funkcje doradcze i konsultacyjne.
Poszczególne szkoły wyższe są natomiast autonomiczne, co oznacza, że samodzielnie regulują kwestie
związane z nauką i swoje sprawy wewnętrzne. Kształcenia i szkolenie dorosłych nie jest regulowane
odrębną ustawą. Przepisy regulujące system oświaty oraz system szkolnictwa wyższego dotyczą także
kształcenia i szkolenia dorosłych, ale obejmują jedynie kształcenie i szkolenie dorosłych w szkołach
i placówkach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
Szkoły rolnicze (poziom ISCED 3 i ISCED 4) są administrowane albo przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (45 szkół w 2013 roku) albo przez samorządy lokalne (414 szkół w 2013 roku).
Etapy edukacji
Kształcenie obowiązkowe trwa w Polsce 10 lat i obejmuje ostatni rok edukacji przedszkolnej, 6-letnią
szkołę podstawową oraz 3-letnie gimnazjum.
W polskim systemie edukacji oddzielono obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Obowiązek szkolny
(tj. obowiązek uczęszczania do szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej I stopnia) dotyczy
dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Obowiązek nauki odnosi się do młodzieży w wieku 16-18 lat i może
być realizowany w formie szkolnej (nauka w szkole ponadpodstawowej II stopnia) lub pozaszkolnej
(realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy).
Charakterystyka w odniesieniu do poziomów edukacji: ISCED 3 i ISCED 4 oraz szkolnictwa
wyższego (tu jedynie zarys, ponieważ projekt Agroskill nie obejmuje tego etapu edukacji).
• Szkolnictwo średnie II stopnia – obejmuje 3-letnie licea ogólnokształcące, 3-letnie zasadnicze
szkoły zawodowe i 4-letnie technika. Do szkół średnich uczęszcza młodzież w wieku 16-19 lat
(16-20 lat w przypadku technikum). Zdecydowana większość absolwentów gimnazjum
kontynuuje naukę w szkołach średnich II stopnia, choć nie jest ona obowiązkowa (na uczniach
ciąży jedynie obowiązek nauki). Reforma obniżająca wiek rozpoczęcia edukacji wpłynie też na
wiek uczniów na tym poziomie edukacji (tj. obniży go do 15-18/19 lat). Uczniowie zasadniczej
szkoły zawodowej i technikum mogą w trakcie trwania nauki lub po jej ukończeniu przystąpić do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie i uzyskać dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum mogą po ukończeniu
szkoły przystąpić do zewnętrznego egzaminu maturalnego. Umożliwia on uzyskanie
świadectwa maturalnego, a jego posiadanie stanowi warunek wstępu na studia wyższe.
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Szkolnictwo policealne – zaliczane jest w polskim systemie edukacyjnym do szkolnictwa na
poziomie średnim. Szkoły policealne są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie
średnie ogólne, pozwalają na uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po
zdaniu egzaminu. Nauka w szkole policealnej trwa od 1 roku do 2,5 lat. Takie same egzaminy
zawodowe co uczniowie szkół policealnych zdają też uczniowie zasadniczych szkół
zawodowych oraz techników.
• Kształcenie dorosłych – obejmuje uzupełnienie przez dorosłych wykształcenia szkolnego na
poziomie podstawowym i średnim, a także uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji i umiejętności
dla celów zawodowych i osobistych. Odbywa się w dwóch formach (szkolnej i pozaszkolnej)
w placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, w ośrodkach dokształcania
i doskonalenia zawodowego oraz w ramach studiów podyplomowych w szkołach wyższych.
Oprócz tego istnieje system szkolenia osób bezrobotnych oraz niektórych kategorii osób
poszukujących pracy.
•
Szkolnictwo wyższe – programy kształcenia są realizowane jest przez uczelnie akademickie
i uczelnie zawodowe. Oba typy uczelni prowadzą studia pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolite studia magisterskie, natomiast jedynie uczelnie akademickie prowadzą studia
trzeciego stopnia (doktoranckie) i mają uprawnienia do nadawania tytułu doktora. Studia mogą
mieć dwie podstawowe formy organizacyjne: stacjonarną i niestacjonarną. Czas trwania
studiów pierwszego stopnia to 3-4 lata w przypadku licencjata i 3,5 - 4 lata w przypadku
inżyniera. Posiadanie tytułu licencjata lub inżyniera uprawnia do podjęcia studiów drugiego
stopnia. Studia drugiego stopnia trwają od 1,5 roku do 2 lat w zależności od kierunku studiów.
Studia na wybranych kierunkach są prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Trwają one
4-6 lat. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie kończą się egzaminem
dyplomowym, po zdaniu którego studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych.
Posiadanie tytułu magistra uprawnia do wykonywania danego zawodu i umożliwia wstęp na
studia doktoranckie (3 do 4 lat) prowadzone w uczelniach i placówkach naukowo-badawczych.
Wstępne kształcenie lub szkolenie zawodowe (IVET)
W Polsce w zasadzie nie ma odrębnej definicji dla IVET (initial vocational education and training), sam
termin jest używany rzadko, głównie na potrzeby publikacji UE porównujących różne systemy edukacji.
Wstępne kształcenie lub szkolenie zawodowe realizowane jest w Polsce głównie w placówkach
szkolnych i dotyczy młodzieży na etapie przed wejściem na rynek pracy (lub w momencie pierwszego
zetknięcia się z zawodem lub pracą).
1.1.1. Szkoły o profilu rolniczym, prowadzące kształcenie w zawodzie “technik rolnik” (10)
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim
- Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
- Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
- Zespół Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim
•
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1.2 Kształcenie pozaformalne (formy pozaszkolne)
Edukacja pozaformalna to zorganizowane formy pozaszkolne, np. kursy, szkolenia, warsztaty,
seminaria, konferencje, kursy e-learningowe lub korespondencyjne. Nie są to formy administrowane
centralnie przez jeden urząd, więc trudno jednoznacznie wskazać cele i założenia tego typu kształcenia.
W większości przypadków, formy te są odpowiedzią na bieżące trendy lub potrzeby w danym regionie,
w tym potrzeby zgłaszane przez rynek pracy. Zdarza się, że tego typu formy są realizowane przez same
szkoły, na zasadzie dodatkowej oferty eduakacyjnej. Istnieją również tzw. kwalifikacyjne kursy
zawodowe i mogą one dotyczyć różnych zawodów, w tym także w branży rolniczej. Po ukończeniu
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dany uczestnik może przystąpić do egzaminu i po jego zdaniu
uzyskać dyplom z potwierdzeniem nabytych umiejętności zawodowych.
Kształcenie w formach kursowych jest zazwyczaj finansowane przez samych uczestników. Dwa wyjątki
od tej reguły to: kursy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz kursy organizowane dla osób bezrobotnych finansowane
przez urzędy pracy. Bywa, że środki na kształcenie pracowników wydatkują same zakłady pracy.
1.3 Kształcenie nieformalne (incydentalne)
W branży rolniczej, kształcenie typu nieformalnego ma miejsce bardzo często. Głównie jest to transfer
informacji, wiedzy i dobrych praktyk między pokoleniami rolników (rodzice przekazują wiedzę swoim
dzieciom) lub generalnie pomiędzy różnymi rolnikami, często po sąsiedzku.
Polska jest krajem, gdzie rolnictwo i leśnictwo odgrywa duże znaczenie. Ponad 60% obszaru kraju to
obszar rolniczy. Jedna trzecia całości siły roboczej w Polsce zajmuje się rolnictwem (przy czym tylko
około 4% PKD pochodzi z rolnictwa). W Polsce działa ponad dwa miliony prywatnych gospodarstw
rolnych, zazwyczaj są to małe gospodarstwa prowadzone przez rodziny.
38% rolników w Polsce posiada wykształcenie rolnicze (tzn. ukończoną szkołę rolniczą). Badania
potwierdzają, iż wśród osób kierujących gospodarstwami rolnymi jest bardzo dużo ludzi młodych
(w wieku 35 lat lub mniej).

2. Akredytacja wiedzy i umiejętności uzyskanych poprzez doświadczenie w pracy
2.1 Perspektywa krajowa w odniesieniu do walidacji
2.1.1 Opis systemu
Pierwszy dokument dotyczący “Uczenia się przez całe życie” (LLL) został przyjęty w Polsce w 2007 r.
Nie obejmował on jednakże kwestii związanych a walidacją efektów uczenia się przez całe życie.
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 (tzw. eksternaty).
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Jeśli chodzi o natomiast zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, są one
przewidziane jedynie dla absolwentów odpowiednich szkół zawodowych. Zgodnie z planowaną reformą
edukacji zawodowej związaną z pracami nad krajowym systemem kwalifikacji, system egzaminów
zawodowych zostanie ujednolicony, bez względu na formy edukacji (szkolnej czy pozaszkolnej).
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.
2.1.2 Powiązania pomiędzy Krajowymi Ramami Kwalifikacji a standardami walidacji
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.
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.
Aplikacja bazodanowa obejmująca (stale uzupełniane) standardy kompetencji zawodowych oraz
standardy kwalifikacji zawodowych dostępna jest w sieci Internet pod adresem:
http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl
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2.1.3 Formy identyfikacji i rozpoznawania efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
Doradcy zawodowi oraz nauczyciele / specjaliści z zakresu edukacji ustawicznej proponują różne formy
identyfikacji i rozpoznawania efektów edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Najbardziej popularną jest
walidacja uprzedniego uczenia się, w trakcie procesu doradztwa zawodowego. Prowadzi ona do
stworzenia Indywidualnego Planu Działania (IPD). Najczęściej dotyczy osób posiadających status
bezrobotnych oraz osób szukających zatrudnienia, powracających na rynek pracy lub zmieniających
pracę. Indywidualny Plan Działania zawiera zazwyczaj portfolio, wywiad strukturowany oraz zarys
indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
Natomiast podczas pracy z absolwentami, doradcy zawodowi biorą pod uwagę przede wszystkim ich
dossier (akta) oraz wywiady strukturowane. W szkołach i innych placówkach edukacyjnych (w tym
w Centrach Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych oraz instytucjach szkoleniowych prowadzących
kursy) najpopularniejszą metodą jest metoda portfolio.
Ogólnie, proces identyfikacji i rozpoznawania efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
zazwyczaj zawiera następujące etapy: doradztwo, analiza dokumentacji przedstawionej przez
aplikującego, dodatkowy egzamin (jeśli dotyczy).
2.1.4 Grupy docelowe
Główna grupa docelowa to osoby bezrobotne lub poszukujące lepszej pracy. Są to przede wszystkim
osoby, które nie ukończyły edukacji zgodnie z planem. Kolejną grupą są osoby, które mają już pewne,
niewielkie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym te, które wróciły z zagranicy i posiadają pewne
umiejętności nabyte w drodze kształcenia nieformalnego. Następną, relatywnie dużą grupą jest
młodzież, która porzuciła edukację w placówkach formalnych. Oraz oczywiście wszyscy pozostali,
którzy nie posiadają formalnych certyfikatów uprawniających do wykonywania danego zawodu. Jeśli
chodzi o branżę rolniczą, grupą docelową są tradycyjni rolnicy chcący potwierdzić umiejętnosci nabyte
podczas pracy w gospodarstwie rolnym.

2.1.5 APL w odniesieniu do branży rolniczej – zarys sytuacji bieżącej
Zarówno krajowy system edukacji jak i system pozaszkolnego nabywania wiedzy oraz umiejętności a
także uzyskiwania kwalifikacji zawodowych nie obejmują wprowadzenia APL w takim znaczeniu, że jest
to proces akredytacji (uznania) wiedzy dowolnie nabytej. Istnieją oczywiście środowiskowe systemy
potwierdzania (certyfikowania) wiadomości i umiejętności oraz uznawania kwalifikacji (zwłaszcza
zawodowych, np. w zawodach rzemieślniczych, robotniczych i innych, wymagających średniego
wykształcenia), ale żaden z tych systemów nie wykazuje wszystkich cech APL.
Jednakże, stosownie do planowanej nowej reformy kształcenia zawodowego, połączonej z pracami nad
krajowym systemem kwalifikacji, system egzaminów zawodowych zostanie ujednolicony, bez względu
na formy edukacji (szkolnej czy pozaszkolnej).
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2.2 Przegląd istniejących inicjatyw
2.2.1 Przykłady inicjatyw lokalnych, regionalnych bądź krajowych
Program realizowany przez KSAPL
KSAPL to Krajowa Sieć Szkół i Placowek Edukacyjnych Wdrażających Procedurę APL. Sieć powstała
w marcu w 2005 w Gliwicach w ramach projektu “Wspólne europejskie zasady akredytacji
nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie” realizowanego w ramach
programu Leonardo da Vinci. Początkowo, w roku 2006-2007, akredytacja dotyczyła kwalifikacji
związanych z zawodem kucharza i była przeprowadzana w ramach pilotażu w projekcie EPANIL, ale
później objęła również inne branże. Obecnie w sieci jest zrzeszonych 16 szkół z terenu Śląska
i południa Polski. Szkoły reprezentują różne branże kształcenia zawodowego.
2.2.2 Opis stosowanych metod i form
Najczęściej stosowane metody i formy zostały opisane w sekcji 2.1.3.
Ponadto, metody obejmują:
• Metody obejmują raczej nowe narzędzia doradztwa i diagnostyki dostosowane do konkretnych
potrzeb osób z grup docelowych,
• Nowe rozwiązania w zakresie edukacji i szkoleń zawodowych, przygotowujące do zatrudnienia
w wybranym zawodzie ze szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia i rzemiosła,
• Nowe rozwiązania w zakresie współpracy między lokalnymi instytucjami rynku pracy, izbą
rzemieślniczą i przedsiębiorcami odnoszące się do monitorowania niszowych, zanikających
oraz mało popularnych profesji, a także w zakresie promocji zatrudnienia w tych zawodach
w specyficznych sytuacjach na rynku pracy,
• Modułowy system edukacji zawodowej oparty na kształceniu modułowym MES (opartym
o umiejętności i kwalifikacje/kompetencje).
2.2.3 Zalety zastosowanych metod
• Nowe narzędzia doradztwa i diagnostyki oraz nowe metody edukacji i szkoleń zawodowych są
lepiej dopasowane do potrzeb konkretnych beneficjentów (np. absolwentów szkół, osób 50+)
• Nowe metody edukacji i szkoleń zawodowych oparte na kompleksowym monitorowaniu rynku
pracy ze względu na nowe rozwiązania w ramach współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami
rynku pracy, izbą rzemieślniczą oraz przedsiębiorcami
• Walidacja przeprowadzana w oparciu o procedurę w tym zakresie.
2.2.4 Korzyści dla grupy docelowej
•
•
•

Możliwość uzyskania kompletnych informacji dzięki wielowymiarowej diagnozie
Wskazanie możliwości uczestnictwa w edukacji i szkoleniach zawodowych dopasowanych do
indywidualnych potrzeb klienta
Możliwość otrzymania kompletnych informacji na temat lokalnego rynku pracy
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•
•

Możliwość walidacji wiedzy umiejętności nabytych w dowolny sposób (czyli nabytych poza
systemem szkolnym)
Możliwość zdania egzaminów i szansa na uzyskanie certyfikatu.

2.3 Warunki do wdrożenie APL(w kontekście różnych interesariuszy)
2.3.1 Organizacje oraz inni interesariusze, którzy mogą odegrać istotną rolę w procesie
wdrożenia procesu APL
Jednostki publiczne:
-

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej
Szkoły i ich organy prowadzące

Inne organizacje lub/i stowarzyszenia, w tym związane z branżą rolniczą:
-

Stowarzyszenie “Ekoland”
Krajowa Sieć Szkół i Placowek Edukacyjnych Wdrażających Procedurę APL
Centra Kariery

2.3.2 Świadomość nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doradców i konsultantów w kwestii
znaczenia walidacji efektów uczenia się pozaformalngo i nieformalnego
Świadomość nauczycieli nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doradców zawodowych, w kwestii
znaczenia walidacji edukacji pozaformalnej i nieformalnej jest relatywnie wysoka, tym bardziej, że
rozumieją konieczność zastosowania w swoich programach edukacyjnych i szkoleniowo-doradczych
podejścia zorientowanego na rezultaty (efekty) kształcenia.
W niektórych regionach kraju rozwinęły się już niezależne praktyki, często w ramach projektów
międzynarodowych. Część z nich może służyć jako przykłady dobrej praktyki, przy czym niestety, nie
angażują one zbyt dużej liczby szkół zawodowych.
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