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Wstęp

kwalifikacji przy wsparciu polityk publicznych i finansowania.

W całej Europie, a szczególnie w krajach takich jak Niemcy i

Są oni szczególnie narażeni na ryzyko wykluczenia, nawet jeśli

Szwajcaria, gdzie certyfikaty zawodowe są wysoko cenione na

statystyki bezrobocia nie doceniają tego zjawiska, ponieważ ci

rynku pracy, ryzyko bezrobocia i marginalizacji na rynku pracy

młodzi ludzie często wpadają w stan NEET, ponieważ trudno im

są ściśle skorelowane z niskim poziomem kwalifikacji; osoby

przetrwać na ciągle zmieniającym się rynku pracy, który oferuje im

przedwcześnie kończące naukę szkolną, młodzież lub dorośli,

jedynie tymczasowe zatrudnienie na przemian z długimi okresami

mają ogromne trudności w znalezieniu stabilnej i solidnej pracy

bezrobocia. Co więcej osoby te, pozostające na marginesie

innej niż praca tymczasowa lub na czas określony.  Trudności

rynku pracy, nie postrzegają uczestnictwa w szkoleniach jako

te i związane z nimi ryzyko wykluczenia społecznego  zostały

możliwości poprawy swojej sytuacji... Jednakże założenia

zauważone w Unii Europejskiej; Według okresowego przeglądu

projektu Second Chance są ukierunkowane na potrzeby tych

Edukacji i Szkolenia 2020 rozwijanie podstawowych umiejętności

osób i na zapewnienie tej grupie ryzyka odpowiednich szans,

i walka z przedwczesnym wypadaniem z systemu edukacji

przeciwdziałając długoterminowemu procesowi wykluczenia

powinny stanowić priorytet unijnej polityki edukacyjnej na

społecznego i zawodowego.

najbliższe pięć lat. Europejski wykaz zawodów i umiejętności
zostanie zatwierdzony przez Radę w 2016 roku i będzie

Cel wytycznych

koncentrować się na drugiej szansie jako metodzie zwalczania

Wytyczne prezentują model Second Chance jako zintegrowany

wykluczenia społecznego, poprawy jakości siły roboczej i

zestaw procedur i środków stworzony w celu  wspieranie

zapewnienia aktywnego obywatelstwa oraz włączania do

reintegracji osób przedwcześnie kończących naukę zawodu.

społeczeństwa

Wytyczne koncentrują się na wyzwaniach i działaniach, które

Projekt Second Chance niesie ze sobą spójne doświadczenia,

należy podjąć w celu umożliwienia “drugiej szansy” osobom nie

przewidując nadchodzące priorytety europejskiej polityki. Projekt

posiadającym formalnie potwierdzonych kwalifikacji. Ponadto

miał na celu dokonanie oceny i transferu kompleksowego

wytyczne prezentują pewne sugestie dotyczące kompetencji

Modelu - Jobstarter Connect, realizowanego w ramach projektu

i umiejętności, jakie powinni posiadać instruktorzy zawodu

pilotażowego EPRO - w celu ułatwienia dostępu do kształcenia

pracujący z w/w grupą oraz jakie metody należy stosować

przez całe życie i umożliwienia zdobycia kwalifikacji przez

podczas szkolenia instruktorów.

niewywalifikowaną młodzieży i młodych dorosłych, należących
do osób przedwcześnie kończących naukę, dając im nowe
możliwości.
Młodzi dorośli nie posiadający kwalifikacji zasługują na szczególną
uwagę, ponieważ nie mają oni wiele możliwości zdobywania
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Wyzwania

1.1 Drop-out, osoby przedwcześnie wypadające z formalnego systemu kształcenia,
NEET: rosnące ryzyko wykluczenia

która jest potencjalnie zagrożona długotrwałym bezrobociem i

Wielowymiarowe schematy wykluczenia

konsekwencje dla jednostki, społeczeństwa i gospodarki.

Określenia takie jak “drop out”, “osoby przedwcześnie

Pozostawanie w tej grupie może prowadzić do wielu

wypadające z formalnego systemu kształcenia” i “ NEET “

niekorzystnych skutków społecznych, takich jak niezadowolenie,

zwróciły uwagę decydentów na szczeblu europejskim jako

niepewnej i nisko wynagradzanej pracy, przestępczości młodzieży

wskaźniki monitorowania rynku pracy i sytuacji społecznej

oraz problemów zdrowotnych, psychicznych i fizycznych [...]

młodych ludzi .

NEET są narażeni na większe ryzyko politycznego i społecznego

Nawet jeśli nadal prowadzi się pewne dyskusje na temat

wyobcowania. W porównaniu do swoich rówieśników nie

tego rodzaju koncepcji, a jednocześnie nie istnieją uznane na

należących do grupy NEET, NEET mają znacznie niższy poziom

szczeblu międzynarodowym definicje tych pojęć, terminy te są

zaufania oraz  zainteresowania i zaangażowania politycznego i

często stosowane na poziomie europejskim w celu identyfikacji

społecznego. “(Eurofound, 2012)

uzależnieniem od świadczeń socjalnych.
“Przynależność do grupy NEET ma poważne negatywne

wielowymiarowych wzorców wykluczenia. Niski poziom
wykształcenia powoduje bezrobocie, wykluczenie z rynku pracy i

Niektóre grupy społeczne są szczególnie narażone na ryzyko

uzależnienie od długoterminowej pomocy społecznej.

marginalizacji i wykluczenia. Dane o NEET, a szczególnie te

Według ostatnich badań osoby przedwcześnie wypadające

dotyczące osób przedwcześnie wypadających z formalnego

z formalnego systemu kształcenia narażone są na większe

systemu kształcenia pokazują, że młodzież ze środowisk

ryzyko przynależności do grupy NEET; osoby o niskim poziomie

migracyjnych, należąca do tak zwanej “drugiej generacji”, mają

wykształcenia są trzy razy bardziej narażone na NEET w

wielu reprezentantów w tej grupie. Młodzi migrant bardzo często

porównaniu do osób z wykształceniem wyższym.

wypadają z systemu kształcenia i szkolenia zawodowego; Są oni

W dzisiejszym społeczeństwie wiedzy i informacji, posiadanie

szczególnie narażeni na ryzyko  wykluczenia z następujących

kwalifikacji na poziomie ponadgimnazjalnym jest minimalnym

powodów:

wymaganiem, które należy spełnić, aby zmniejszyć ryzyko

-

wykluczenia z rynku pracy. Jednocześnie uzyskanie w/w poziomu
kwalifikacji stanowi podstawę do udziału w procesie kształcenia

kwalifikacji (wykształcenie ponadgimnazjalne)
-

ustawicznego. Młodzi ludzie, którzy przedwcześnie opuszczają
formalny system kstzałcenia, zarówno ze względu na słabe
wyniki w szkole jak i brak motywacji do nauki, tworzą grupę,

Trudności w znalezieniu stażu i zdobycia podstawowych
Brak możliwości formalnego potwierdzenia nabytych w
miejscu pracy umiejętności i kwalifikacji

-

Skomplikowane i nieelastyczne ścieżki kształcenia
umożliwiające osobom dorosłym zdobycie podstawowych
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kwalifikacji zawodowych.

inicjatywy celują w różne punkty ścieżki edukacyjnej młodych ludzi,
wprowadzającej ich na rynek pracy

Umożliwienie „drugiej szansy” na zdobycie kwalifikacji osobom z
tej grupy na stanowi pilny problem w całej Europie. Pod naporem

Schemat 1.2.a

nowych przepływów imigracyjnych i konieczność radzenia
sobie ze zmianami demograficznymi, Europa powinna doceniać
wszystkie dostępne zasoby ludzkie.
Uzyskiwanie kwalifikacji stanowi ważny czynnik dla młodych
ludzi, takich jak osoby przedwcześnie wypadające z formalnego
systemu kształcenia, NEET lub osoby posiadające kwalifikacje
na niskim poziomie, zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia.
Reintegracja w systemie edukacji to często pierwszy krok do

Źródło: Eurofound, 2012b

udanej integracji na rynku pracy. Zdobycie kwalifikacji zwiększa
pewność siebie, umożliwia udział w życiu społecznym i

Jak widać na schemacie 1.2.a, w ciągu ostatnich dziesięcioleci

zawodowym, oznacza również zapewnienie spójności społecznej

podjęto w wielu krajach różne środki w celu przeciwdziałania

i konkurencyjności systemu gospodarczego całego kraju.

skutkom przedwczesnego wypadania z formalnego systemu
kształcenia. Większość z nich ma na celu przewidywanie ryzyka

1.2 Strategie i polityki wspierania integracji w
Europie

wykluczenia i zapewnienie wsparcia i doradztwa dla młodzieży
(14/16 lat) w fazie przejściowej między ukończeniem obowiązku
szkolnego a samodzielnym wyborem ścieżki kariery zawodowej.
Zazwyczaj tego rodzaju interwencje nakierowane są na szybką

W związku z wzrastającym zagrożeniem ryzyka wykluczenia

reintegrację osób przedwcześnie wypadających z systemu

społecznego młodzieży i młodych dorosłych, kraje europejskie

kształcenia.

wydają się być w ostatnich latach bardziej świadome istnienia

Zdecydowanie mniej uwagi natomiast poświęcono sytuacji

tego zjawiska. Podjęto kroki zmierzające  do opracowania i

młodych dorosłych - szczególnie osób w wieku od 18 do 25/27,

wdrożenia polityki mającej na celu zachęcić młodych dorosłych do

w zależności od sytuacji w kraju także w wieku ponad 30 -

podejmowania kształcenia, aby zwiększyć swoje szanse na rynku

które zrezygnowały z kształcenia przed uzyskaniem kwalifikacji.

pracy.

Powody takich decyzji są różne. Mają związek z przypadkami

W Europie powstał szereg inicjatyw zmierzających do zapewnienia

losowymi,wydarzeniami z życia i nie są łatwe do przewidzenia i

większego udziału młodych ludzi w edukacji i zatrudnieniu. Te

rozwiązania.
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Kwalifikacje zdobywane podczas szkolenia powinny mieć

Annexes:

odniesienie do rzeczywistości i być ściśle związane z

A01

State of the art in the partner countries

zadaniami praktycznymi wykonywanymi w miejscu pracy w

A02

Eurofound (2012), NEETs – Young people not in

celu przeciwdziałania skutkom przedwczesnego wypadania z

employment, education or training: Characteristics, costs

formalnego systemu kształcenia. “Druga szans” powinna być

and policy responses in Europe, Publications Office of the

atrakcyjna dla osób przedwcześnie przedwcześnie kończącym

European Union, Luxembourg.

naukę na poziomie podstawowym. Ta druga szansa powinna
opierać się na elastycznych i zindywidualizowanych ścieżkach
szkoleniowych i mieć na celu mająca na celu umożliwienie
tym nauki w miejscu pracy poprzez doświadczeń i rozwijanie
podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji jako alternatywa
tradycyjnego powrotu do szkoły. Doświadczenia zdobyte
podczas pracy zawodowej odgrywają zasadniczą rolę i powinny
być wzięte pod uwagę podczas opracowywania indywidualnej
ścieżki szkoleniowej. Ścieżki szkoleniowe tzw. “Drugiej szansy”
są często zbyt skomplikowane (i frustrujące) dla cudzoziemców
o niskich kwalifikacjach. W związku z tym powinny być bardziej
przystępne, by zachęcić te osoby do udziału w szkoleniu, na
przykład:
-

Powinny być elastyczne, opracowane na podstawie
oceny nabytych już umiejętności, łącząc w sobie elementy
kształcenia formalnego i nieformalnego.

-

Powinny być oparte na modułach

-

Powinny one umożliwić uznanie części pełnej kwalifikacji.

Annexes:
(click to open)

01
02
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Działania

2.1 Uniknięcie wykluczenia społecznego
poprzez zastosowanie alternatywnych
ścieżek szkoleniowych, umożliwiających
rozwój umiejętności podstawowych i
miękkich, przygotowujących do podjęcia
kształcenia zawodowego

Model został dopasowany do branży handlowej w Szwajcarii,

A03

Second Chance Modular structure

Dla wielu młodych ludzi, droga prowadząca od kształcenia

A04

Second Chance Learning units

jednak zaprojektowano go w taki sposób, aby można go było
dostosować do innych sektorów gospodarki i realiów panujących
w innych krajach
Annexes:

do zatrudnienia nie jest prosta, a osoby należące do grupy
NEET gubią się po drodze. Rozwiązaniem problemu NEET

Grupa docelowa

jest zatem zarówno zapobieganie jak i interwencja mająca na

Główną grupą docelową, do której skierowany jest model

celu “Wyprowadzenie na prostą” młodych ludzi, tak, aby mogli

Second Chance, to młodzi ludzie w wieku około 26, w tym osoby

kontynuować naukę, rozwijać swoje umiejętności i aktywnie

znajdujące się w trudnej sytuacji, uzależnione od usług opieki

uczestniczyć w życiu społecznym.

społecznej, którym nie udało się ukończyć kształcenia w ramach

Model Second Chance model należy do środków, które można

formalnego systemu edukacji i/lub są obecnie długotrwale

zastosować na tym drugim etapie. W społeczeństwie zawsze

bezrobotne. Z grupy tej należy wyłączyć młodych ludzi z

będą pojawiać się grupy młodych ludzi, którzy pomimo różnych

wykształceniem średnim lub wyższym (np. osoby, które przerwały

polityk i działań w celu zapobiegania ich wykluczeniu, nie

studia licencjackie, nie podeszły do egzaminu maturalnego,

wykorzystają swojej szansy za zdobycie kwalifikacji w systemie

itp., ale wydaje się, że będą uczestniczyć w kształceniu

formalnym.

zawodowym i osiągną sukcesy). Bierzemy pod uwagę jedynie

W tym znaczeniu model przyczynia się do realizacji europejskich

te młode osoby, które napotkały problemy po ukończeniu

ram strategicznych ET 2020 i skupia się na europejskim

gimnazjum i nie kontynuowały nauki w zawodowych szkołach

priorytecie integracji społecznej, wspieraniu szerszego dostępu

ponadgimnazjalnych. W/w grupę docelową można podzielić w

do kształcenia ustawicznego w Europie.

następujący sposób:

2.2 Model Second Chance

-

Młodzi ludzie, którzy nie znaleźli dla siebie odpowiedniego
miejsca praktyk – mimo, że przez rok uczęszczali na kurs
przygotowujący do rozpoczęcia udziału w kształceniu

Model Second Chance ma na celu umożliwienie udziału w

zawodowym (patrz opcje przejściowe rys 1.2.a.) oraz odbyli

kształceniu zawodowym młodym ludziom, którzy nie ukończyli

kolejny semestr motywacyjny. Są to osoby, które na ogół (choć

ścieżki szkoleniowej w ramach formalnego systemu nauczania.

nie wyłącznie) posiadają słabo rozwinięte “miękkie umiejętności”;
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Annexes:
(click to open)

03
04

-

Młodzi ludzie, którzy wzięli udział w dwutorowym programie

Cele dydaktyczne

kształcenia zawodowego w szkole, jednak nie ukończyli go i

Innowacyjna ścieżka dydaktyczna opracowana w ramach projektu

wypadli z systemu kształcenia. Przyczyny przerwania nauki mogą

oparta jest na  osiągnięcie określonych efektów kształcenia

być różne, np.: brak motywacji, rozczarowanie wybraną szkołą,

charakterystycznych dla zawodu sprzedawca. Absolwenci po

brak umiejętności i inne problemy związane z grupą docelową

zakończeniu szkolenia powinni umieć:

opisanej we wcześniejszych rozdziałach niniejszych wytycznych.

•

odpowiednio zaprezentować się potencjalnym pracodawcom;

•

odebrać, rozpakować i wymienić towar w sposób dostosowany

W/w grupa docelowa jest niejednorodna, dlatego bardzo ważne
i wskazane jest dokonanie wstępnej analizy i oceny umiejętności

do każdego rodzaju produktu;
•

i kompetencji nabytych przez tych młodych ludzi w czasie pracy
przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego. Pozwoli to na

zakupu;
•

opracowanie indywidualnej ścieżki szkoleniowej , zawierającej
moduły uzupełniające już posiadaną wiedzę.
Założenia i cele szkolenia

ustawić produkty w taki sposób, aby zachęcić klientów do
udzielać klientom podstawowych informacji oraz porad na temat
produktów;

•

obsługiwać kasę fiskalną;

•

wybrać i zrealizować program szkolenia, który odpowiada ich
potrzebom

Główne cele modelu kształcenia Second Chance to:
-

wsparcie młodzieży i młodych dorosłych należących do
wyżej wymienionej grupy docelowej, znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji, które ma na celu włączenie ich do życia
społecznego i zawodowego

-

rozwijanie podstawowych i miękkich umiejętności oraz
wzbudzanie motywacji

-

umożliwienie młodym ludziom rozwijania podstawowych
kompetencji zawodowych w danej dziedzinie zawodowej
(w naszym projekcie skupiliśmy się na sektorze sprzedaży
detalicznej)

-

ułatwienie tym osobom dostępu do szkoleń zakończonych
uzyskaniem dyplomu państwowego.
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Elementy transferu innowacji
Program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem

należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych funkcji i pojęć:
-

Spójna i jednolita definicja Modułu: podstawowy element

specyfiki modelu niemieckiego”Abschlussorientierte modulare

systemu modułowego. Moduły są elementem ścieżki

Nachqualifikation” i rozwinięty poprzez

edukacyjnej prowadzącej do zdobycia kompleksowych

wprowadzenie następujących innowacyjnych aspektów:

kompetencji;

-

-

-

Struktury modułowej jednostek programu szkolenia

Zasada kumulacji efektów kształcenia: w systemie

formalnego (odnoszącej się  do doświadczenia zawodowego)

modułowym, każdy moduł jest połączony z innymi

z częściową certyfikacją po zakończeniu każdego modułu;

modułami, prowadząc do częściowych i pełnych kwalifikacji;

Elastycznośi i indywidualnego opracowania planu szkoleń na

Moduły mogą odnosić się do podstawowych kompetencji

podstawie wymagań szkoleniowych określonych podczas

(obowiązkowy element ścieżki szkoleniowej), mogą być

oceny wstępnej;

również składnikiem komplementarnym (moduły do wyboru).

Zwiększenia roli nauki w miejscu pracy przez cały okres

-

Zasada certyfikacji Efekty kształcenia: w systemie modułowym

szkolenia;

wszystkie jednostki ścieżki edukacyjnej są certyfikowane.

Początkowej fazy oceny umiejętności miękkich i

Certyfikacja oparta jest na ocenie efektów kształcenia. Po

podstawowych kompetencji oraz określenie zdobytego

zakończeniu danego modułu uczeń otrzymuje świadectwo.

doświadczenia zawodowego (jeśli istnieje).
-

-

-

Ocena na podstawie opisu częściowych i pełnych

Wstępnej fazy szkolenia, która ma za zadanie zintegrować

kompetencji: opis oparty jest na rzeczywistych warunkach

stażystów w środowisku edukacyjnym i zawodowym,

pracy, natomiast kompetencje określają właściwe zachowanie

umożliwić im zdobycie podstawowych umiejętności oraz

w konkretnej sytuacji w pracy;

uzupełnienia braków wiedzy.

-

Ocena nawet najmniejszych efektów kształcenia:  Moduły
są skonstruowane w taki sposób, że podczas ewaluacji
umiejętności ucznia można w pełni wziąć pod uwagę

2.2.1 Struktura modułowa i elastyczność ścieżki
szkoleniowej

Struktura modułowa ścieżki szkoleniowej stanowi zasadniczy

jego wiedzę zdobytą wcześniej w systemie formalnym i
nieformalnym.
-

Zaangażowanie zainteresowanych stron i podmiotów w

element tworzenia bardziej elastycznych procedur zdobywania

zakresie opracowania i aktualizowania efektów kształcenia

kwalifikacji, ściśle związanych z formalnym i nieformalnym

dla danej kwalifikacji: każdy system modułowy wymaga

systemem kształcenia.

utworzenia grupy zarządzającej, odpowiedzialnej za tworzenie

W odniesieniu do doświadczeń zdobytych w ramach projektu
Second Chance, tworząc strukturę modułową szkolenia

modułów, ich akredytacji i nadzór nad modułowymi ofertami
szkoleniowymi.
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-

A structured quality assurance system: usually managed by
a Quality Assurance Committee – involving stakeholders,
professional associations and relevant actors – in charge: to

-

2.2.2 Ocena wstępna i uznawanie nabytych
umiejętności

Młodzi dorośli nie posiadający kwalifikacji często cierpią z

ensure the accreditation of training offers; to take decision

powodu braku pewności siebie, co może mieć wpływ na podjęcie

about the issue partial and full final qualifications, and to

decyzji o uczestnictwie w kształceniu, aby uzyskać kwalifikacje i

deliver the certification of informal / non formal learning

znaleźć stałe zatrudnienie.

outcomes.

Główne przeszkody, z którymi mamy tutaj do czynienia, to:

Zorganizowany system zapewnienia jakości: zwykle

-

Brak pewności siebie i poczucia własnej wartości. Osoby

zarządzany przez Instytut Kontroli Jakości - z udziałem

dorosłe posiadające niskie kwalifikacje, a zwłaszcza osoby

zainteresowanych stron, instytucji  oraz odpowiednich

długotrwale bezrobotne, mają ogromne trudności z powodu

podmiotów – odpowiedzialny za: zapewnienie akredytacji ofert

braku pewności siebie, aby rozpocząć nowe ścieżki

szkoleniowych; podejmowanie decyzji pełnych, częściowych i

szkoleniowe lub zintegrować się w środowisku pracy.

końcowych kwalifikacji; wydawanie certyfikatów oceniających
nieformalne i nieformalne efekty kształcenia.

-

Niska motywacja. Brak zaufania często powoduje, że osoby
o niskich kwalifikacjach nie mają motywacji, aby rozpocząć

Jedną z głównych przeszkód wdrożenia modelu Second Chance,

Przykład modułowej ścieżki szkoleniowej dla sektora handlu

która zwykle hamuje rozwój elastycznych (indywidualnych)

detalicznego w regionie Ticino (Szwajcaria)

ścieżek edukacyjnych o strukturze modułowej, skierowanych do

Modułowa ścieżka szkoleniowa dotyzcąca sektora handlu

niewykwalifikowanych osób dorosłych jest brak odpowiedniej

detalicznego w Ticino (Szwajcaria) została opracowana zgodnie z

ilości uczestników. Z uwagi na to elastyczne ścieżki kształcenia

obowiązującymi przepisami. Ma na celu umożliwić elastyczną naukę

często przekształcane są w tradycyjne, kompleksowe, sztywne

polegającą na połączeniu formalnego i nieformalnego systemu

kursy, W rzeczywistości opracowany model opiera się na nauce

kształcenia. W Szwajcarii modułowe ścieżki kształcenia są ściśle

w miejscu pracy i nie wymaga obecności w klasie. Trwałość tej

powiązana z oceną efektów kształcenia.

innowacyjnej metody modelu Second Chance możliwa będzie
jedynie przy aktywnym udziale i zaangażowaniu pracodawców i
firm, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu rzeczywistych
warunków pracy

Więcej informacji na temat planu szkolenia i jednostek uczenia się w

Annexes:
(click to open)

załączniku.
A05:

Second Chance training plan
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05

-

szkolenie i uzyskać kwalifikacje; często jest to wynikiem

ważnych funkcji.

wcześniejszych złych doświadczeń w pracy i szkole.

Przede wszystkim ważne jest, aby określić, że nie jest to ocena w

Negatywne postrzeganie nauki. Osoby o niskich kwalifikacjach

ścisłym znaczeniu tego słowa, nie jest też selektywna (określenie

często nie odnosiły sukcesów w szkole, dlatego też

przydatności lub trwałości szkolenia dla każdej młodej osoby

odczuwają niechęć do nauki. Proces ten często prowadzi

jest w każdym razie ustalana na przed rozpoczęciem szkolenia).

do błędnego koła, w którym na początku porażka skłania do

Przeciwnie, jest to wstępna analiza potencjału danej osoby i ma

odrzucenia i braku zaangażowania w naukę, co prowadzi do

na celu pomóc tej obie stać się bardziej świadomą siebie samej.  

ciągłego niepowodzenia i “potwierdzenia” wcześniejszych

Wstępna ocena jest skierowana do docelowej grupy młodych

negatywnych doświadczeń. Wiele z tych osób przedwcześnie

ludzi, którzy przedwcześnie wypadli z formalnego systemu

wypadło z formalnego systemu kształcenia, jeszcze przed

kształcenia, którym brakuje motywacji lub mają problemy

zakończeniem nauki lub próbą uzyskania kwalifikacji.

osobiste lub byli nieaktywni zawodowo przez dłuższy czas.
Pierwszym etapem procesu jest wyposażenie młodej osoby w

Ponadto podjęcie kształcenia utrudniają również osobiste

praktyczny fundament umożliwiający mu / jej podejmowanie

bariery, takie jak: brak podstawowych kompetencji (takie jak,

działań zgodnie z harmonogramem, uczestniczenie w zajęciach

brak lub nieaktualne doświadczenie zawodowe i umiejętności,

przez dłuższą część dnia, przebywać w grupie innych ludzi,

analfabetyzm wtórny, nieznajomość obsługi komputera,

wykazywać zainteresowanie tworzeniem relacji międzyludzkich.

nieumiejętność, brak pewności siebie itd.); brak formalnych

Wszystkie te aspekty oceny wstępnej są ważne i nie powinno się

kwalifikacji; trudności w znalezieniu pracy (brak powiązań

zakładać, że wszyscy młodzi ludzie posiadają te umiejętności.  

z rynkiem pracy i pracodawcami, brak doświadczenia w

Metodologia przyjęta we wstępnej ocenie dokonywanej w ramach

poszukiwaniu pracy itd.); brak środków finansowych (n.p., aby

modelu Second Chance opiera się głównie na “kole kariery”,

podjąć szkolenie); problemy zdrowotne i inne osobiste bariery.

metodzie opracowanej w ramach dwóch poprzednich projektów

Model Second Chance próbuje stawić czoła tego rodzaju

europejskich, w szczególności projektu pn. 1 Youth2Work

trudnościom poprzez wprowadzenie fazy wstępnej oceny,

(2012-1-CH1-LEO05-00391).

podczas której określa się zakres wiedzy, której słuchaczowi

„Koło Kariery” funkcjonowało już z powodzeniem w regionie

brakuje, jego potrzeby szkoleniowe, itd.

Ticino (Szwajcaria). Jest to metoda oparta na grupowym
coachingu i mentoringu, na wzajemnym wsparciu mającym na

Wstępna ocena w ramach modelu kształcenia, gdzie zajęcia
praktyczne przeprowadzane są w eksperymentalnym szkol-

celu wzmocnienie pozycji i poczucia własnej wartości wśród
uczestników. Metoda wykorzystuje empiryczny i aktywne

nym sklepie

podejście, które jest odmienne od tradycyjnych metod opartych

Wstępna ocenia przewidziana w planie szkoleniowym ma kilka

na nauce w klasie. Jest ona przeznaczona dla młodych ludzi,

- 14 -

którzy być może mieli negatywne doświadczenia ze szkoły

RVPL można zastosować tylko wówczas, gdy istnieje ustalony

w przeszłości. Dzięki połączeniu różnych działań można

zakres umiejętności i efektów kształcenia dla danego zawodu,

w stosunkowo krótkim czasie znacznie podnieść poziom

kwalifikacji  i / lub standardów zawodowych, do których można

świadomości uczestników w odniesieniu do nawiązywaniu

się odnieść w czasie dokonywania oceny wstępnej.  W tym

interakcji międzyludzkich i zawodowych. Będą oni mogli określić

sensie RVPL jest ściśle związane z ramami prawnymi każdego

swoje własne cele i myśleć pozytywnie o ich realizacji.

kraju i musi być realizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Na zakończenie tego procesu uczestnicy zostaną skłonieni do

Nawet jeśli RVPL często jest wyraźnie dozwolone przez wiele

przemyślenia swoich osobistych kompetencji, będą bardziej

krajów Europy Środkowej, w czasie praktyczna realizacja

świadomi własnych ograniczeń i dowiedzą się, co zrobić w

napotyka się trudności takie jak: brak znajomości procesu

trakcie szkolenia, aby je przezwyciężyć. W zależności od ich

oceny wstępnej, złożoność procesu rejestracji innowacji, itp.

indywidualnego planu treningowego, działania te zostaną

Niemniej jednak RVPL może stanowić ogromną szansę dla osób

wykorzystane do rozwijania istniejących już kompetencji

nieposiadających kwalifikacji.

zawodowych i / lub podstawowych umiejętności (czytania i
pisania, liczenia, włoski L2).

W szczególności RVPL:

Uczestnicy będą również dzielić się trudnościami i aspiracjami

-

To umożliwienie osobom wykluczonym z edukacji powrotu do

z grupą roboczą. Wyniki wstępnej oceny zapewniają również

ścieżek kształcenia i tym samym dostępu do lepszych miejsc

solidną podstawę dla pracy, którą należy wykonać w najbliższych

pracy.

miesiącach podczas indywidualnych spotkań coachingowych

-

służących wspieraniu tych osób w trakcie nauki.

wartości;
-

Uznawanie i potwierdzanie wcześniejszej nabytych umiejęt-

Większa elastyczność i niestandardowe ścieżki edukacyjne
umożliwiające uczniom ustalenie indywidualnego planu

ności

Uznawanie i potwierdzanie wcześniejszego kształcenia

To sposób na zwiększenie motywacji i poczucia własnej

nauczania;
-

(RVPL) – niepotwierdzona formalnie wiedza nabyta w ramach

Promowanie pozytywnego pozytywnego postrzegania nauki –
jako celu osiągalnego dla każdego człowieka.

wcześniejszego kształcenia staje się coraz ważniejszym tematem
w ramach europejskiej polityki dotyczącej edukacji dorosłych w

Aby skutecznie zintegrować RVPL z modelem Second Chance

ostatnich latach.

zalecamy:

Uznawanie wcześniejszego kształcenia (RPL) jest narzędziem

-

pozwalającym na bardziej sprawiedliwy, elastyczny i
zintegrowanego system oceny posiadanych kwalifikacji.

podniesienie świadomości i osiągnięcie kompromisu wśród
zainteresowanych stron, pracodawców i stażystów.

-

rygorystyczny proces oceny w celu zapewnienia jakości
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-

szkolenia,

którzy jeszcze nie posiadają podstawowych umiejętności,

przewidzieć oddzielny ścieżki szkoleniowe dla umiejętności

mają możliwość uczestniczenia w modułach mających na

podstawowe i miękkie w razie potrzeby

celu podniesienie kompetencji językowych i umiejętności

rozwijać innowacje i niestandardowe procedury w ramach

matematycznych. Decyzja o tym, czy dany uczeń zostanie

RVPL w zależności od potrzeb i możliwości grupy docelowej.

zakwalifikowany do wzięcia udziału w tym modułach zostaje
podjęta na podstawie wyników oceny wstępnej. Ponadto w

2.2.3 Rozwijanie umiejętności podstawowych i
miękkich poprzez praktyczne doświadczenia

ramach szkolenia tym osobom, które podczas oceny wstępnej

Podstawowe szkolenie w miejscu pracy

zostać przedłużony na następny poziom szkolenia.

wykazały braki wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności
oferowany jest  indywidualny coaching. W razie potrzeby może

Po zakończeniu wstępnej oceny, uczniowie przejdą sześć
miesięcy początkowego szkolenia w rzeczywistych warunkach
pracy (w przypadku naszego projektu adresowanego do sektora

2.2.4 Indywidualna ścieżka kształcenia i coaching
Model Second Chance podkreśla potrzebę opracowania

detalicznego - w szkolnym sklepie). Model ten zapewnia uczniom

elastycznej i przejrzystej ścieżki edukacyjnej. Z tego powodu

połączenie modułowego instruktażu ze szkoleniem praktycznym.

model opiera się na elastycznych i zindywidualizowanych

To skuteczne połączenie teorii i praktyki realizujemy poprzez trzy

ścieżkach kwalifikacji, mających na celu połączenie nieformalnego

założenia:

uczenia się w miejscu pracy, nabytych wcześniej doświadczeń

-

Połączenie nauki teorii i szkolenia praktycznego w miejscu

doświadczeń oraz rozwijania podstawowych umiejętności i

pracy przypomina typową sytuację spotykaną w programach

kompetencji w formalnym środowisku edukacyjnym.

dwutorowego szkolenia zawodowego. Celem jest

-

umożliwienie młodym ludziom zastąpienia złych doświadczeń

Przy opracowywaniu indywidualnej ścieżki nauczania należy

w szkole przez bardziej pozytywne;

wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

Ułatwienie uczniom zastosowania wiedzy teoretycznej w

1. należy uwzględnić posiadane kompetencje, oczekiwania i

rzeczywistych warunkach pracy;

potrzeby uczniów; wstępna ocena odgrywa ogromną rolę w

Zastosowanie odpowiednich metod, aby umożliwić uczącym

zwiększeniu motywacji i pewności siebie uczniów, a także

się odniesienie abstrakcyjnych pojęć teoretycznych do

podczas przygotowania odpowiedniego planu treningowego.

rzeczywistych warunków pracy.

2. należy opracować indywidualne umowy o nauczanie,
zawierające gwarancję prawa do zwolnienia zdrowotnego

IOprócz modułów zawierających wiedzę teoretyczną i praktyczną
odnoszącą się do zagadnień związanych z zawodem, uczniowie,

oraz zajęć dodatkowych w razie potrzeby.
3. należy podejść do uczenia się jako do procesu rozwojowego;
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trzeba zapewnić ciągły monitoring tego procesu oraz

indywidualne zakłada dostępność elastycznych rozwiązań,

możliwość bieżącej oceny postępów w nauce, aby w razie

możliwość rozwoju krok po kroku, uznanie częściowych

potrzeby dostosować ścieżkę edukacyjną do bieżących

osiągnięć w ramach progresywnych ścieżek kariery.

potrzeb ucznia.

Oficjalnie uznane, wcześniej nabyte kwalifikacje muszą

4. należy połączyć eksperymentalne i tradycyjne metody
nauczania, odnosząc się zarówno do zagadnień związanych z

być uzupełnione i uznane jako końcowe kwalifikacje przez
odpowiednie instytucje.

nauczaniem zawodu jak i kompetencji miękkich (językowych,
matematycznych, itp).
Indywidualne dostosowanie i elastyczność ścieżek szkoleniowych

2.2.5 Nauczanie zorientowane na zdobywanie
kompetencji

Pojęcie kompetencji oznacza zarówno wiedzę i umiejętności, jak

oznacza również, że należy wziąć pod uwagę wcześniejsze

również metody stosowane w celu zmobilizowania osobistych

doświadczenie zawodowe uczniów podczas konstruowania

zasobów, postaw, zachowań i motywacji. Kompetencja to

programu nauczania. Ścieżki szkoleniowe tzw. „drugiej szansy” są

zdolność, wykraczająca poza wiedzę i umiejętności.

często zbyt sztywne i wymagające dla osób posiadających niskie
kwalifikacje zawodowe. Należy je więc uprościć i skonstruować

Model szkolenia Second Chance jest zorientowany na

w bardziej przystępny sposób. Ścieżki edukacyjne powinny w

kompetencje związane z sektorem handlu detalicznego ustalone

szczególności:

przez Szwajcarskie prawo. Niemniej jednak, struktura jednostek

-

być elastyczne, opierać się na wstępnej ewaluacji

szkoleniowych może być łatwo dostosowana i przeniesiona

posiadanych umiejętności, przygotowywać do zdobycia

do systemu edukacji w innych krajach. Ponadto proponowana

zarówno częściowych jak i całkowitych kwalifikacji oraz łączyć

struktura składa się z dwóch różnych faz (szkolenia podstawowe

formalny i nieformalny system nauczania;

i uzupełniające) oraz wstępnej oceny na początku ścieżki

opierać się na strukturze modułowej i być podzielone na

szkoleniowej. Model ten można dostosować do innych sektorów

etapy;

gospodarki.

umożliwić uznanie zdobycia części pełnej kwalifikacji

Opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji

stwarzając perspektywę zdobycia całej kwalifikacji w

innych projektów krajowych i ponadnarodowych oraz podczas

przyszłości  

rozwoju modelu Second Chance, opracowano kilka kluczowych

-

założeń, które mogą zostać wykorzystane do formułowania
Modelu Second Chance podkreśla znaczenie indywidualnej

modułowej struktury jednostek edukacyjnych.

ścieżki kształcenia, opracowanej na podstawie posiadanych

-

kwalifikacji, oczekiwań i aspiracji uczniów.  Nauczanie

Rzeczywiste warunki pracy, w których kompetencje znadują
zastosowanie, odgrywają kluczową rolę w definiowaniu
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tych kompetencji. Jakie są aktualne wymagania dotyczące

rzeczywistości, podstawowe umiejętności (takie jak czytanie,

realizacji danego zadania w określonej sytuacji podczas

pisanie, znajomość obsługi komputera, kompetencje personalne)

pracy? To jest jedno z kluczowych pytań, na które musimy

są kluczowymi kompetencjami, które stanowią kryterium

odpoweidzieć podczas definiowania kwalifikacji.

dostępu do ścieżek kształcenia ustawicznego (formalnych i

Kompetencje powinny być opisane w kontekście

nieformalnych). Ponadto, umiejętności podstawowe i społeczne

rzeczywistych warunków pracy

są bardzo ważne dla rozwoju i integracji młodzieży i dorosłych

-

Poziom kompetencji musi być zdefiniowany

w społeczeństwie i środowisku kulturowym i są uważane za

-

Poziom kompetencji: cele muszą być sformułowane w

kluczowy element zapobiegania powstawaniu patologicznych

odniesieniu do określonego poziomu.

zachowań, które mogą doprowadzić do długotrwałych zjawisk

Funkcja modułu w ramach kwalifikacji i uczenia się ścieżki

wykluczenia społecznego. Opanowanie podstawowych

musi być oświetlone w szczególności biorąc pod uwagę

umiejętności jest niezbędne do osiągnięcia odpowiedniej jakości i

podstawowe moduły, na których inne moduły budowy

poziomu życia.

Należy wziąć pod uwagę kompleksowy charakter kompetencji

Dane zebrane w krajach partnerskich pokazują, że podstawowe

i ich współdziałanie z realizowanymi zadaniami: moduły i

umiejętności są rzadko rozważane w kontekście ścieżek

jednostki szkoleniowe muszą odnosić się do konkretnych

kształcenia dorosłych i nie są częścią programów kształcenia

zadań w rzeczywistych warunkach pracy, określonych przez

mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych. Dlatego

efekty kształcenia.

też model Second Chance uwzględnia moduł szkoleniowy

-

-

-

2.3 Szkolenie trenerów
Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi, którzy nie ukończyli

z zakresu podstawowych umiejętności. Aby zastosować
odpowiednie metody nauczania oraz efektywnie pracować z tego
rodzaju grupą docelową, trenerzy powinni posiadać określone
kompetencje i wiedzę.

kształcenia w ramach formalnego systemu edukacji oznacza
często, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy pochodzą

Kompetencje i umiejętności, które powinni posiadać trenerzy

z trudnych środowisk społecznych, posiadają niski poziom

W czasie szkolenia osób posiadających niskie kwalifikacje można

wykształcenia oraz wykazują brak podstawowych i społecznych

stosować nowoczesne metody dydaktyczne, jednak ta grupa

umiejętności. Ta grupa docelowa nie ma dostępu do kształcenia

docelowa wykazuje również specyficzne wymagania i cechy,

ustawicznego a brak kompetencji podstawowych, społecznych

które należy uwzględnić podczas konstruowania programu

i osobistych jest często jedną z przeszkód nie do pokonania,

szkolenia. Trenerzy powinni brać pod uwagę zarówno problemy,

aby uzyskać dostęp do ścieżek szkoleniowych, takich jak

trudności i potrzeby szkoleniowe uczestników, jak i wiedzę

ta opracowana w ramach projektu Second Chance. W

nabytą podczas wcześniejszych doświadczeń zawodowych.
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Dlatego też trenerzy powinni posiadać gruntowną wiedzę na

Koncepcja szkolenia trenerów

temat sytuacji społecznej grupy docelowej.

Koncepcja szkolenia trenerów powinna zapoznanie trenerów

Oprócz kompetencji dydaktycznych i metodycznych tradycyjnie

z celami szkolenia w ramach „Second Chance”. Ogólnie rzecz

stosowanych w nauczaniu osób dorosłych oraz kwalifikacji

biorąc, trenerzy po ukończeniu szkolenia powinni zdawać sobie

zawodowych w ramach konkretnych przedmiotów, trenerzy

sprawę, jak ważne jest zapewnienie równych szans dostępu do

zaangażowanych w pracę w ramach modelu Second Chance

kształcenia zawodowego i ustawicznego. Podczas szkolenia

muszą dysponować następującymi umiejętnościami:

specjaliści prac,którzy będą pracować z grupą docelową projektu

-

umiejętność wzbudzania i podtrzymywania motywacji

powinni zostać zaznajomieni z założeniami „Second Chance”

uczestników

oraz z celami, filozofią i narzędziami związanymi z metodą.

-

umiejętności komunikacji i współpracy;

Biorąc pod uwagę potrzeby szkoleniowe trenerów i

-

wrażliwość na aspektach kulturowe i zrozumienie sytuacji

specjalistów pracujących z osobami o niskim poziomie

społecznej grupy docelowej;

kwalifikacji, a w szczególności z osobami, którym brakuje

-

umiejętność animacji i aktywizacji dorosłych;

podstawowych kompetencji, należy zaprojektować dla kadry

-

dogłębna wiedza na temat lokalnego zawodowego systemu

wykładowczej ścieżkę edukacyjną o strukturze modułowej

kształcenia oraz możliwości kształcenia ustawicznego;

(jak sugeruje wytyczne dotyczące szkoleń, opracowane w

-

kompetencje w ramach coaching’u i doradztwa ;

ramach poprzedniego projektu europejskiego o nazwie Pro-

-

znajomość rynku pracy;

umiejętności - Podstawowe umiejętności w zakresie kształcenia

-

umiejętności organizacyjne i zdolności moderatora;

ustawicznego1).

-

znajomość dynamiki grupy (obserwacja dynamiki i procesów

Szkolenie w wymiarze ok 24 godzin powinno być oparte na

zachodzących w grupie, zarządzanie konfliktami i tak dalej);

bloku sześciu głównych jednostek dydaktycznych (cztery

umiejętność dostosowywania się do potrzeb i oczekiwań

godziny każdy). Aby wziąć udział w szkoleniu, trenerzy powinni

uczestników;

posiadać podstawowe wiedzę na temat kształcenia dorosłych.

-

wiedza na temat metod planowania procesów uczenia się;

Zalecamy wdrożenie bloku szkoleniowego „Second Chance”

-

praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;

do już istniejących ścieżek edukacyjnych dla trenerów, jako

-

uzupełniający i specjalistyczny moduł dla zainteresowanych
Wśród wyżej wymienionych największe znaczenie z punktu

trenerów, nauczycieli, etc.

wiedzenia projektu Second Chance przypisujemy umiejętnościom
takim jak: motywacja, dynamika grupowa, komunikacja,

Jednostki główne powinny zawierać następujące elementy:

znajomość aspektów kulturowych i kompetencji coachingowych.

-

Jednostka Dydaktyczna 1 (JD1) – metoda i filozofia „Second
Chance”;
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-

JD2 – szkolenie w zakresie umiejętności, metod i narzędzi
koniecznych podczas pracy z osobami posiadającymi niskie

zawodowego dla każdego uczestnika
-

Umożliwienie uczestnikom kontaktu z rynkiem pracy

kwalifikacje;
-

JD3 – techniki Coaching’u;

-

JD4 – kompetencje personalne i umiejętność motywowania;

Więcej informacji na temat szkolenia trenerów w zakresie

-

JD5 - umiejętności społeczne;

podstawowych umiejętności znajduje się w koncepcji

-

JD6 - umiejętności samodzielnego zarządzania, ustalanie

szkoleniowej i  wytycznych opracowanych w ramach projektu

celów i planowanie szkolenia.

Pro-umiejętności (http://www.pro-skills.eu).

Po ukończeniu szkolenia trener powinien:
-

Wyjaśnić metodę i filozofię”Second Chance”;

-

zrozumieć swoją rolę, a w szczególności swoje ograniczenia,
w kontekście kursu szkoleniowego;

-

jasno określić i przekazać uczestnikom ramy i cele szkolenia;

-

wykorzystać i wdrożyć odpowiednie strategie szkoleniowe
i narzędzia, w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania
uczestników szkoleń;

-

zapewniać wsparcie uczestnikom podczas realizacji ich
ścieżek szkoleniowych, a w szczególności w procesie
rozwijania podstawowych umiejętności;

-

przystosowywać ścieżki szkoleniowe do potrzeb uczestników;

-

pracować z uczestnikami w sposób umożliwiający
wykorzystanie zdobytych dotychczas doświadczeń i wiedzy;

-

obserwować i oceniać proces szkolenia i dostosować go do
potrzeb uczestników;

-

współpracować z innymi organizacjami i, w razie potrzeby,
skontaktować się z instytucjami i ekspertami, którzy udzielą
uczestnikom wsparcia w odpowiedzi na ich specyficzne
potrzeby;

-

określenie odpowiednich ścieżek kształcenia i szkolenia
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Toolbox

3.

The Second Chance toolbox

The Second Chance toolbox gathers the main tools used during the
project, to collect and analyse information and to develop the Second
Chance training model.
The toolbox also collects a set of possible tools and teaching aids, which
can be used for the implementation of the training modules particularly
during the assessment phase.
The toolbox includes: documents produced during the project, teaching
aids produced by the EPRO model in Germany and other means
produced by the partners in previous projects.
Furthermore the toolbox also incorporates different resources that have
been used to develop the Second Chance model and that can be a
useful source of inspiration for the transfer of the model in other national
system or to other economic sectors.
The tools and documents contained in the toolbox come from different
partners and countries and are presented in their original language.
The tools and the resources listed in the toolbox are available on the
Second Chance Internet site: http://secondchanceproject.net
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SECOND CHANCE TOOLBOX
Tools
• Analysis grid: to collect and analyse VET and early school leavers
situation in a specific country or region (E).
• Case study Hans: virtual case studies to analyse the training
opportunities for improve career chances of low qualified people (E).
• Second Chance Modular structure for the retail sector (different
languages).
• Second Chance Learning units for the retail sector (different
languages).
• Second Chance training programme Switzerland (different
languages).
• Second Chance concept and tools for the initial assessment
- Concept for the initial assessment based on Career Circle
method (I)
- Manual for the use of the Career Circle method (I, other
languages available on www.youth2work.eu)
• Second Chance concept and tools for guidance and coaching
during the training pathway
- Concept for the coaching during Second Chance training
pathway
- Grid for progress monitoring and assessment of the participant
to the Second Chance training pathway.
• Second Chance project Brochure: to briefly present the Second
Chance project (different languages).
• Second Chance training model Flyer: to briefly present the training
model to stakeholders, young adults and companies (E, I).
• Second Chance exploitation of the model: form to collect, report
and analyse exploitation opportunities and difficulties (E).
• Second Chance stakeholders meeting report form: form to report
meeting and discussion with local stakeholders (E).
• Modulare Nachqualifizierung Kaufmann /-frau im Einzelhandel:
examples of training modules for sales assistants developed by
ABU in Germany (DE).
• Pro-Skills Manual: the training concept developed during the
European project Pro-Skills (www.pro-skills.eu) is specifically
thought for the promotion of social and personal skills of
disadvantaged young adults. The manual presents concepts and

•

•

training schemes that can be easily adapted and used to the
Second Chance training pathway (different languages).
Pro-Skills train the trainers concept: the guidelines developed
during the European project Pro-Skills define the basis of a possible
concept to train the trainers dealing with low qualified and low
skilled people (different languages).
CEDEFOP European terminology: definition of 130 key terms of the
European education and training policy (E).

Resources
• Studies and articles describing how to shift to a “learning
outcomes” based approach (E).
- CEDEFOP (2008), The shift to learning outcomes Conceptual,
political and practical developments in Europe. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.
- CEDEFOP (2010), Learning outcomes approaches in VET
curricula - A comparative analysis of nine European countries.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
• Article about developing flexible training pathways to reduce access
barriers and increase opportunity (E). [R4]
• Study about work-based learning and the reintegration of
unemployed adults into the labour market (E). [R5]
• Valbuk (www.valbuk.ch). Internet Site of the European project
Valbuk with information, guidelines and tools about the recognition
of prior learning outcomes and the modularization of learning
pathways (different languages).
• TrainCom Information and Learning Platform (http://train-com.de).
Learning platform dedicated to VET actors who want to develop or
redesign training programmes with a competence based approach
(different languages).
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