ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

REZULTATY I WNIOSKI
KOŃCOWE PROJEKTU

KO-TRANSFER
Kooperacyjny transfer innowacyjnych koncepcji kwalifikacji i certyfikacji dla
energooszczędnego

budownictwa

na

rzecz

stworzenia

zdobytych kompetencji w kształceniu i dokształcaniu.

Warszawa 2010

przejrzystości

Rezultatami projektu KO-Transfer są:
- standardy kompetencyjne oparte na zawodowej aktywności i odpowiedzialności;
- wzorzec kompetencji dla dualnego (łączącego naukę w szkole i w przedsiębiorstwie)
i szkolnego programu nauczania oraz dla transferu innowacyjnych programów doskonalenia
zawodowego;
- system przyporządkowujący kompetencje do odpowiednich poziomów kwalifikacji w ERK
i NRK (w wybranych zawodach) oraz punktów kredytowych;
- certyfikat określający zdobyte kompetencje i punkty kredytowe, który będzie uznawany
w krajach uczestniczących w KO-Transfer.

Analiza kompetencji cieśli w Niemczech, Belgii, Polsce i na Łotwie przeprowadzona
w ramach projektu KO-Transfer wykazała, że:
- cieśle w Polsce nie uczą się właściwie w ogóle na temat budownictwa energooszczędnego.
Wynika to z faktu, że w Polsce cieśla jest postrzegany jako osoba, która przygotowuje
konstrukcje drewniane, ale nie zajmuje się izolacją budynku. Tymczasem w Niemczech
i Belgii cieśli kształci się również pod kątem energooszczędności.

- różnice w kompetencjach z zakresu budownictwa energooszczędnego między cieślami
w Polsce i w Niemczech mogą powodować w przyszłości poważne konsekwencje dla polskich
fachowców. Biorąc pod uwagę dużą aktywność naszych firm budowlanych na rynku
niemieckim, taki stan rzeczy może powodować osłabienie pozycji polskich cieśli względem
fachowców z Niemiec i innych krajów, w których technologie energooszczędne w programie
nauczania cieśli. Kompetencje polskich cieśli powinny być więc możliwie zbliżone do
kompetencji niemieckich cieśli.
- planowana na rok 2012 reforma szkolnictwa zawodowego pociągnie za sobą zmianę
programu nauczania w poszczególnych zawodach, w tym cieśli. Będzie to dobra okazja do
uzupełnienia

programu

nauczania

o

kompetencje

związane

z

budownictwem

energooszczędnym. Związek Rzemiosła Polskiego będzie wnioskował o takie rozwiązanie
w ramach dyskusji z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
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Tym bardziej, że rola energooszczędnych technologii w budownictwie będzie rosnąć –
korzysta na nich zarówno gospodarka jako całość (mniejsze zużycie surowców
energetycznych i środowiska), jak i indywidualne gospodarstwa domowe.

- ważnym czynnikiem sprzyjającym współpracy partnerstwa był fakt, iż uczestniczące w nim
kraje leżą w tej samej strefie klimatycznej. Ma to niebagatelne znaczenie dla tego typu
projektów. Dzięki temu rezultaty KO-Transfer (np. kompetencje czy testowanie) można
zastosować w każdym z krajów partnerskich.
- należy intensyfikować wymianę młodzieży kształcącej się w zawodzie cieśli tak, aby istniała
możliwość poznawania technologii pracy w innych krajach.

Wnioski dotyczące Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (ERK/KRK):

We wszystkich krajach partnerskich trwają prace nad stworzeniem Krajowych Ram
Kwalifikacji. Choć każdy kraj dysponuje samodzielnością w ukształtowaniu KRK, to jednak ze
względu na bliskie kontakty gospodarcze (np. Polski i Niemiec), byłoby korzystne, aby były
one do siebie w miarę zbliżone, lub przynajmniej były one na tyle przejrzyste, by dawało się
je łatwo porównać.

W czasie dyskusji partnerstwa wyłonił się problem umiejscowienia tytułu mistrza rzemiosła
względem Europejskich Ram Kwalifikacji. Niemcy i Belgia (Wspólnota Niemieckojęzyczna
Belgii) zamierzają przyporządkować go do poziomu 5 ERK. Tymczasem w Polsce planuje się,
że będzie to poziom 4. Taka różnica mogłaby w przyszłości bardzo utrudnić funkcjonowanie
polskich rzemieślników w Niemczech. Dlatego – na co zwracali uwagę niemieccy partnerzy –
należałoby dążyć do tego, aby umiejscowienie polskich i niemieckich mistrzów rzemiosła
było w ERK na tym samym poziomie.
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