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1. Wstęp.
Dokument zawiera oparty na dotychczasowych osiągnięciach programu
Leonardo da Vinci model. Jego intencją jest przekształcenie w wersję, która
będzie wspólna dla wszystkich Członkowskich Krajów i będzie się nadawała
do stosowania w celu identyfikacji i rozpoznania procesów nieformalnego
uczenia się w miejscu pracy. Model był użyty z powodzeniem podczas pilotażu
w następujących krajach: Francja, Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Szwecja i
Wielka Brytania.
Model składa się z dwóch sekcji:
• Strategie marketingowe
•
Wzorzec – kontekst dla rozpoznania i oceny nieformalnego uczenia się
w pracy

2. Rynkowe strategie.
2.1 Dlaczego są one potrzebne?
Docelową audiencją modelu są na początku MŚP w sektorze inżynieryjnym i
hotelarskim. Jest tradycją, że są to firmy szczególnie trudne do badania,
głownie z uwagi na ich skromny rozmiar.
2.2 Główne punkty
•
•
•
•
•

Procesy uczenia się powinny mieć krytyczny charakter dla MŚP, gdyż
decydują one o biznesowym rozpoznaniu tych firm na rynku
Wzięcie pod uwagę MŚP powinno być pierwszym krokiem
Czas jest niezwykle ważny dla MŚP, stąd pilotażowe badania i inne
działania powinny to uwzględniać
MŚP prawdopodobnie są najłatwiej dostępne przez godnych zaufania
pośredników
Tacy pośrednicy są korzystni zarówno z punktu widzenia dostępu do
MŚP, jak i dla osiągnięcia celów projektu
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2.3 Krytyczne Czynniki Sukcesu dla inicjacji modelu uczenia się
Krytyczne Czynniki Sukcesu są pokazane w poniższej tabeli.
Krytyczne Czynniki Sukcesu
Poparcie organizacji pośredniczących
(zmienne w rożnych krajach
uczestniczących)
Korzyści widoczne w krótkiej i średniej
perspektywie
Przypadki sukcesu lub inne dowody wagi
procesów uczenia się dla MŚP
Elastyczność w dostosowaniu modelu i
jego zastosowania do krajowych
warunków
Łatwość integracji modelu do istniejących
procesów biznesowych
Korzystne doświadczenia właścicieli i
zarządzających MŚP w początkowej
fazie stosowania modelu
Przejrzyste biznesowe korzyści
dostrzeżone przez doświadczenia
właścicieli i zarządzających MŚP
Zaangażowanie zarządzających na
wszystkich szczeblach w większych
firmach
Zaangażowanie samych pracowników

Tabela 1 Krytyczne Czynniki Sukcesu
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2.4 Początkowy nabór MŚP
Rekrutacja MŚP do projektu jest krytyczna i wymaga zaangażowania innych
organizacji, które mogą być pośrednikami w nawiązaniu kontaktów z MŚP.
Partnerstwo w tym zakresie powinno być nawiązane jak najwcześniej.
Sieć MŚP utworzona przez osobiste kontakty jest zdecydowanie lepsza od
jakiejkolwiek listy MŚP zdobytej bardziej komercyjnymi sposobami.
2.4.1 Początkowy kontakt
Są tu możliwe rożne formy w zależności od uczestniczących partnerów I
lokalnych warunków. Dla ujednolicenia, użycie pośredniczących instytucji
następujące zalecenia mogą okazać się bardzo ważne.
• Użyj osobistych kontaktów (rozmowa, telefon), aby pozyskać ważnych
uczestników w pośredniczących organizacjach; użyj różnych form
wzmacniania spoistości sieci MŚP – e-maile, newslettery, imprezy
organizowane z uczestnictwem organizacji pośredniczących i
przedstawicieli MŚP
• Nadaj kontaktom kontynuacje poprzez wszelkie dostępne formy (listy, emaile, itp.). Wspólnym przesłaniem powinien być sam przetłumaczony
tekst projektu – wspólny dla wszystkich zaangażowanych w projekcie
partnerów i stosujący wspólna dla projektu terminologie
• Oferuj pomoc uczestników projektu w organizowaniu wspólnych
wydarzeń (np. mówcy i prezenterzy) – zob. też niżej
• Wzorce zawierające możliwe standardowe formy pomocy w organizacji
wydarzeń oraz zaproszenia dla potencjalnych uczestników będą
przesłane partnerom zaangażowanym w projekcie
LUB
•

Pozyskaj pracowników MŚP, z którymi kontakt jest już ustalony i którzy
brali udział w pilotażowej fazie projektu i chcą być zaangażowani w jego
następnych fazach

2.5 Potencjalne przesłanie do MŚP
•

Usprawnij podstawowe procesy w firmie poprzez stymulacje
profesjonalnego rozwoju pracowników

•

Zmniejsz koszty I czas rekrutacji poprzez wewnętrzne mechanizmy
rozwoju szukanych zawodowych kwalifikacji
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•

Przygotuj się na dynamiczne zmiany na rynku pracy I pojawienie się
nowych kwalifikacji, do których adopcji twoi pracownicy będą
przygotowani poprzez wewnętrzny rozwój I uczenie się

•

Zwiększ szanse na pozyskanie wartościowych kontraktów dla firmy
poprzez wzbogacenie kwalifikacji pracowników I rynkowej atrakcyjności
oferty firmy

•

Zmniejsz rotacje pracowników poprzez wzrost społecznej spójności
pracowników oraz ich motywacji

•

Zwiększ indywidualna wydajność pracy I produktywność pracowników,
poprawiając przez to ekonomiczne wyniki działania firmy

•

Zapewnij większa powszechność umiejętności I kwalifikacji
pracowników, przez co redukuje się konieczność pozyskiwania
dodatkowych pracowników w przypadkach urlopu lub choroby
personelu

Dla skutecznego użycia w/w przesłania do menedżerów i właścicieli firm
będzie miało ogromne znaczenie użycie przygotowanych opisów przypadków
w poszczególnych branżach, do których projekt jest adresowany. Opisy
przypadków są sporządzane na bieżąco przez partnerów projektu. Należy
podkreślić ogromną wagę bieżącego inwentaryzowania projektowych działań
we wszystkich fazach projektu – ze szczególnym uwzględnieniem fazy
pilotażowej. Rejestracja tych działań powinna być skierowana na dostarczenie
dowodów biznesowych korzyści w układzie proponowanych w Szkielecie
Projektu.
Opisy przypadków można znaleźć na następujących stronach internetowych
www.eipil.net, www.inflow.eu.com
2.6 Potencjalne przesłanie do pracowników
•

Zdobądź uznanie dla swoich umiejętności i kompetencji zdobytych i
doskonalonych poprzez nieformalne uczenie się w miejscu pracy

•

Wykorzystaj tak uznane umiejętności i kwalifikacje dla zawodowego
awansu i ewentualnej zmiany charakteru pracy w Twojej firmie

•

Wykorzystaj proces akredytacji tak zdobytych umiejętności i kwalifikacji
dla podwyższenia formalnych kwalifikacji zawodowych
wykorzystywanych w pracy oraz dla uczestnictwa w programach
doskonalenia, dla których poziom zawodowych kwalifikacji jest jednym
z rekrutacyjnych kryteriów
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3. Szkielet projektu
3.1 Wstęp
Nieformalne uczenie się w miejscu pracy jest na potrzeby niniejszego projektu
definiowane jako proces uczenia się nowych umiejętności i nabywania nowych
kwalifikacji i wiedzy, który zachodzi poprzez codziennie realizowane
zawodowe czynności. Proces ten jest bogato ilustrowany i dokumentowany w
Opisach Przypadków realizowanych przez partnerów projektu w czasie jego
trwania.
Początkowe badania literaturoznawcze oraz empiryczne wchodzące w skład
Projektu Inflow wykazały, ze znaczenie nieformalnych procesów uczenia się w
miejscu pracy dla działania firmy I jej ekonomicznych wyników jest bardzo
znaczące. Badania te zidentyfikowały 4 grupy czynników wpływających na
procesy nieformalnego uczenia się w miejscu pracy – są one przedstawione
na poniższym diagramie.

WEWNĘTRZNE
WARUNKI W
FIRMIE

SPOŁECZNY
KONTEKST

NIEFORMALNE
UCZENIE SIĘ W
MIEJSCU PRACY

ROWNOŚĆ
SZANS

POPARCIE

Rysunek 1 Krytyczne czynniki rozwoju nieformalnego uczenia się w miejscu pracy
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Przedstawiony niżej Szkielet Projektu przedstawia w sposób bardziej
szczegółowy warunki, które powinny istnieć w przedsiębiorstwie, aby mogło
ono maksymalizować korzyści, które mogą być osiągnięte przez firmę oraz jej
pracowników w procesie nieformalnego uczenia się w miejscu pracy.
3.2 Analiza w skali makro/ kryteria popierające nieformalne uczenie się
w miejscu pracy
3.2.1. Grupy czynników
Niżej proponuje się 4-fazowy cykl gwarantujący poprawne umiejscowienie
procesów uczenia się w pracy oraz uznanie dla umiejętności i kwalifikacji
zdobywanych przez pracowników w tej formie.

PODEJMOWANIE
STRATEGICZNYCH
DECYZJI

ISTNIENIE OPERACYJNYCH
STRUKTUR DZIALANIA

PRZEGLĄD I OCENA
BIZNESOWYCH KORZYŚCI

IMPLEMENTACJ
A

Rysunek 2 Cztery etapy biznesowego podejścia do nieformalnego uczenia się w miejscu pracy

Dla każdej z wyżej wymienionych faz zidentyfikowano wiele kryteriów
mających związek z krytycznymi czynnikami mającymi wpływ na nieformalne
uczenie się w miejscu pracy – zobacz Rysunek 1 oraz Tabelę 2 poniżej.
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3.2.2 Kryteria odpowiadające czynnikom oraz przykłady wzięte z opisów
przypadków
Poniższa tabela przedstawia podstawę całościowego biznesowego Szkieletu
Projektu, który został sporządzony wraz z narzędziami i procesami
walidacyjnymi.

Operacyjna struktura firmy

Podejmowanie strategicznych decyzji

Czynniki

Kluczowe wymiary/kryteria
Wysokie szczeble zarządzania firma czują się
odpowiedzialni I są zaangażowani w
popieranie nieformalnego uczenia się

Korporacyjna kultura firmy tworzy kontekst,
który jest korzystny dla nieformalnych
procesów I nieformalnej współpracy ludzi

Organizacyjna struktura firmy jest otwarta dla
wielo kanałowej komunikacji I porozumiewania
się
Istnieją formalne ramy uczestniczenia
pracowników w zarządzaniu firmą
Prace (operacje i czynności) są tak
zorganizowane, że ułatwiają nieformalne
uczenie się w pracy
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Przykłady
Właściciele I zarządzający firma
mogą podąć praktyczne przykłady
tego, jak nieformalne uczenie się
zachodzi w ich firmie.
Właściciele I zarządzający firma
mogą pokazać, jakie są ich własne
doświadczenia z nieformalnym
uczeniem się
Wyższe szczeble zarządzania
utrzymują regularny kontakt z
podległymi pracownikami
Zarządzający prowadza politykę
„otwartych drzwi” w firmie.
Wprowadzenie nowych
pracowników do firmy zawiera
poznanie ich z pracownikami i
wyjaśnienie roli, jaka te osoby
pełnia w firmie .
Przyjazna atmosfera
Towarzyskie spotkania i imprezy
są popierane
Zebrania I spotkania, na których
wyjaśnia się cele I perspektywy
firmy są na porządku dziennym
Istnieje plaska struktura
zarządzania w firmie
W zebraniach uczestniczą
przedstawiciele wszystkich
działów firmy oraz wszystkich
poziomów pracowniczych
Zebrania przy znaczącym udziale
pracowników są organizowane w
firmie regularnie
Przychylny stosunek do uwag I
komentarzy zarówno
pochodzących z wewnątrz firmy,
jak i od klientów

Organizacja procesu pracy ułatwia nieformalne
uczenie się

Implementacja

Nieformalne uczenie się odgrywa role w
procesie rekrutacji pracowników przez firmę

Praktykujące społeczności (communities of
practice) istnieją i są w firmie popierane

Wszyscy pracownicy i zarządzający mogą
uczestniczyć w nieformalnym uczeniu się i
otrzymują odpowiednie wsparcie ze strony
firmy
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Codzienność nieformalnych
kontaktów miedzy pracownikami
Kontakty i porozumiewanie się SA
popierane w firmie
Fizyczna infrastruktura ułatwia
porozumiewanie się miedzy
pracownikami
Kandydaci do pracy pokazujący
umiejętności zdobyte w drodze
nieformalnego uczenia się w
poprzednim miejscu pracy są
uznawani jako posiadacze takich
kwalifikacji, tak jakby nabyli je w
drodze formalnych kursów

Grupy pracowników
zaangażowanych w nieformalne
uczenie się mogą być łatwo
zidentyfikowani wewnątrz firmy
Firma nie tylko informuje o
istnieniu tych grup pracowników,
ale zachęca do uczestniczenia w
nich.
Ocena nieformalnego uczenia się
jest widziana jako ważna forma
usprawniania biznesowych praktyk
stosowanych przez firmę.
Nieformalnie uczące się grupy
pracowników są zachęcane do
dalszego działania I nie ma
instytucjonalnych przeszkód w tym
procesie.
Zarządzający są otwarci na
uczenie się od podwładnych (np.
praktyczne formy realizacji
formalnych zadań).

Istnieją w firmie sformalizowane struktury
Nieformalnego Uczenia się i są one używane
w działaniu

Wszyscy pracownicy i zarządzający w firmie
są wspierani podczas nieformalnego uczenia
się

Istnieją mechanizmy rozpoznawania pomocy
udzielanej przez pracowników w procesie
nieformalnego uczenia się innych
pracowników
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Pracownicy o mniejszym
doświadczeniu są przeważnie
przydzielani pracownikom o
większym doświadczeniu
Istnieje sformalizowany system
rotacji pracowników miedzy
poszczególnymi działami firmy.
Dostęp zarządzających do
procesów nieformalnego uczenia
się na niższych szczeblach ułatwia
nieformalne uczenie się
zarządzającej kadry
W firmie dba się o to, aby żaden z
pracowników nie posiadał
unikalnych I trudnych do
zastąpienia umiejętności – jeśli
takowe występują, firma dba o to,
aby inni nabyli te unikalne
umiejętności
Istnieje system opieki mniej
doświadczonych przez bardziej
doświadczonych pracowników
Regularne zebrania pracowników
poświecone treściom pracy są na
porządku dziennym
Przedstawiciele związków
zawodowych są zaangażowani w
proces nieformalnego uczenia
się..
Firma wprowadzając nowych
pracowników umożliwia im
zrozumienie “języka firmy” –
słownictwo stosowane na godzien
przez obecnych pracowników.
Pracownicy będący mentorami w
procesie nieformalnego uczenia
się są za to nagradzani poprzez
podwyżki plac, pozycji, itp. Istnieje
system zewnętrznego
rozpoznawania kwalifikacji
zdobytych poprzez nieformalne
uczenie się.

Przegląd I ocean

Istnieją mechanizmy rozpoznawania
umiejętności I kwalifikacji zdobytych przez
pracowników w nieformalnym uczeniu się

Zwrotna informacja o nieformalnym uczeniu
się jako czynniku przyczyniającym się do
skuteczności działania firmy jest normalnym
składnikiem corocznej oceny działania
pracowników.
Wyższa kadra kierownicza jest świadoma roli
nieformalnego uczenia się działaniu firmy I jej
wynikach.

Firma stara się przydzielać
pracownikom coraz bardziej
ciekawe I wymagające zadanie.
Firma zaadoptowała system
certyfikowania kwalifikacji
zdobytych poprzez nieformalne
uczenie się proponowany przez
Projekt INFLOW
Firma posiada oficjalna nagrodę
za udział/pomoc w nieformalnym
uczeniu się.
Firma monititoruje I stara się
wykorzystać krajowe instytucje do
uznania zawodowych kwalifikacji
zdobytych w drodze
nieformalnego uczenia się (np.
VAE w Wielkiej Brytanii lub bilan
de competences we Francji)
Udział I wyniki nieformalnego
uczenia się są oficjalnym
składnikiem oceny pracowników
firmy.
Wyższa kadra kierownicza
studiuje roczne oceny wszystkich
pracowników.

Tabela 2 Kryteria dla skutecznego nieformalnego uczenia się w firmie
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Ewidentne jest zatem to, że kluczową rolę dla powodzenia nieformalnego
uczenia się w firmie odgrywa kadra menedżerska. Zmiany i rozwój Szkieletu
obejmować będą więc kompetencje menedżerskie potrzebne dla wspierania
nieformalnego uczenia się w miejscu pracy.
3.3 Analiza w skali mikro.

Poprzednia cześć tego dokumentu skupiała się na firmie jako całości, co
jednak nie wyczerpuje złożoności zagadnienia nieformalnego uczenia się w
miejscu pracy.
Ważna częścią jest analiza mikro – na poziomie pojedynczego pracownika.
Szkielet projektu musi obrazować ta perspektywę, która w istotny sposób
uzupełnia perspektywę całej firmy.
3.3.1 Czynniki wpływające na pojedynczego pracownika w firmie.
Rysunek 3 przedstawia niektóre z potencjalnych czynników wpływających na
uczenie się pracownika w miejscu pracy.
Dostęp do TI

Styl uczenia się
Status
Motywacja

Współpracownicy
Początkowy
trening

Wiek

Dostęp do
ukrytej wiedzy
firmy

PRACOWNICY
Działania
społeczności
pracowników
Udzielane
poparcie

Korporacyj
na kultura
firmy

Zdolność do
konsultowania
innych
pracowników

Proces oceny i
rozpoznania

Rysunek 3 Potencjalne czynniki wpływające na nieformalne uczenie się pracownika w
miejscu pracy

Wiele z tych czynników było rozważanych wcześniej, ale system
rozpoznawania nieformalnych umiejętności pracowników będzie istotny dla
podniesienia pracowniczej motywacji I udzielania nagród dla indywidualnych
osiągnięć nie rozpoznawanych przez oficjalne systemy. Jakość poparcia dla
pracowników będzie także pełniło kluczowa role. Rozpoznanie umiejętności I
kwalifikacji zdobytych przez pracowników w nieformalnej drodze jest krytyczna
nie tylko dla podniesienia poziomu działania firmy, ale I podniesienia
pracowniczej motywacji.
Następną fazą rozwoju projektu w ramach istniejącego szkieletu jest próba
wyrażenia dodatkowych wskaźników wymaganych dla pełnienia tak
kluczowych ról, jak:
•

Pracownicy, włączając w to zarządzających I zwierzchników, którzy
popieraj nieformalne uczenie się u innych pracowników

3.3.2 Poparcie pracowników/mentorzy nieformalnego uczenia się

Ważna częścią stosowanego w projekcie modelu są ci pracownicy,
którzy udzielają innym poparcia w nieformalnym uczeniu się. W
literaturze spotyka się tu termin „mentor”; często ma on
kwalifikowane znaczenie i jest stosowany w rożnych kontekstach.
Na potrzeby prezentowanego tu projektu „mentor” będzie oznaczał
osobę pomagającą innym w pracy w celu maksymalizowania ich
wydajności i jakości działania samej firmy. Forma takiej pomocy to
głownie popieranie nieformalnego uczenia się.
.
Główne kryteria / działania mentorów i innych
osób udzielających poparcia

Przykłady ze stadium przypadków

Informacje I rady są udzielane innym
pracownikom, aby wykonywali oni swoje
obowiązki bardziej efektywnie.

Transmisja wiedzy I umiejętności; jeśli
występują problemy, mentorzy rozwiązują je
wyjaśniając innym w jaki sposób należy je
rozwiązywać (Francja)

Nieformalne wprowadzenie umożliwiające
zrozumienie organizacyjnej kultury firmy oraz
otoczenia pracy.

Zapoznawanie nowych pracowników z firma:
jej historia, działaniami, pracownikami,
klientami i dostawcami. (Francja)

Pomoc innym w podnoszeniu ich zaufania do
samego siebie.

Zachowania niewerbalne I gesty (Francja)

Udzielanie nieformalnej informacji zwrotnej o
konstruktywnym charakterze
Wypełnianie roli prezentera potencjalnych
sposobności pracy
Dostępność dla innych i gotowość do ich
wysłuchania

Przerywa prace, aby odpowiedzieć na pytania
stawiane przez inne osoby (Francja)

Dzielenie się własnymi doświadczeniami z innymi
osobami
Brak postaw polegających na ocenianiu innych
osób

Mentor zachowuje się w taki sam sposób
wobec wszystkich pracowników (Francja)

Umiejętność wyjaśnienia procesów, operacji i
metod

Znajomość metod uczenia się i uczenia
innych.
Empatia i umiejętność zrozumienia potrzeb i
postaw innych osób (mentorowanych).
(Francja)

Umiejętność wyzwalania narastającego rezultatu
nieformalnego uczenia się
Dostarczanie okazji do wykorzystywania
potencjału innych pracowników
Udzielania poparcia innym pracowników podczas
realizacji wymagających zadań
Tabela 4. Działania mentorów dla popierania procesu nieformalnego uczenia się

Częścią akredytacyjnych planów związanych z projektem będzie rejestracja
zdobywanych umiejętności i kwalifikacji włącznie z dowodami ukazującymi ich
związek z nieformalnym uczeniem się – jest to potrzebne dla oceny jakości
procesów nieformalnego uczenia się oraz certyfikacji ich rezultatów.

4. Rozpoznanie indywidualnych osiągnięć wynikających z nieformalnego
uczenia się w pracy
W projekcie wstępnym wiele uwagi poświęcono temu, co dokładnie powinno
podlegać walidacji i akredytacji. Poniżej przedstawiono trzy opcje.

Pracownicy zaangażowani w nieformalne uczenie się w pracy

Nieformalne pozyskiwanie nowych umiejętności, kwalifikacji i wiedzy

TRZY ALTERNATYWY DLA AKREDYTACJI

Natywne dla nieformalnego
uczenia się

Mapowanie ogolnych
kompetencji na tle EQF/NQF

Specyficzne zawodowe
kompetencje na tle NQF

Rysunek 4 Potencjalne alternatywy dla akredytacji i rozpoznania umiejętności i kwalifikacji
zdobytych w drodze nieformalnego uczenia się w pracy

Projekt koncentruje się na procesie nieformalnego uczenia się oraz na
umiejętnościach których te procesy wymagają. Zdobywane ogólne i
zawodowe kompetencje będą charakteryzowały właśnie ten proces.

5. Szkielet i jego implementacja
Na poziomie firmy
Rozpoznanie i docenienie wagi nieformalnego uczenia się dla firmy przez jej
właściciela i kadrę menedżerską jest kluczowe.
Przygotowana została EIPIL (European Initiative for the Promotion of Informal
Learning) Company Award z wieloma funkcjami:
• Zwiększanie świadomości firmy/organizacji w zakresie nieformalnego
uczenia się I jego wpływu na biznes
• Zwiększanie motywacji i samooceny pracowników poprzez
dostrzeżenie ich wpływu na działalność firmy
• Wspieranie firmy w zakresie rozwoju strategii i procesów operacyjnych
w celu maksymalizacji korzyści płynących z nieformalnego uczenia się
• Docenienie firmy wspierającej nieformalne uczenie się jako firmy
zarówno przyjaznej dla rozwoju pracownika jak i atrakcyjnej dla klienta
Przewodnik dla Pracodawców wyjaśnia te procesy pracodawcom, oraz daje im
okazję do przygotowania się do wizyt osób oceniających.
Aby zapewnić odpowiednią jakość procesów rozpoznania i walidacji,
przygotowany został również przewodnik dla oceniających (Assessor’s Guide),
który używany był we wszystkich krajach członkowskich w projekcie INFLOW.
Osoby oceniające odwiedzając firmy, prowadzą rozmowy z menedżerami oraz
pracownikami wszystkich szczebli. Obserwują również miejsce pracy oraz jej
przebieg. Dokumenty z dowodami są wypełniane, a potem następuje rozmowa
z pracodawcą aby przekazać jemu opinię. Zależnie od rezultatu, EIPIL
Company Award jest przygotowywana lub oferuje się firmie wsparcie w kwestii
rozwoju procesów nieformalnego uczenia się. W przewodniku zaproponowano
wiele form informacji wstecznej dla pracodawcy.
Kiedy nagrody są przygotowane, sieć EIPIL sprawdza wartość
zgromadzonych dowodów, aby zapewnić jakość oraz to, że wszystkie kryteria
są spełnione. (Odnosi się to również do nagród indywidualnych opisanych w
dalszej części tego dokumentu.)

Uznanie kadry menedżerskiej
Widoczna różnica została zidentyfikowana w oryginalnym Szkielecie
wyprodukowanym podczas projektu INFLOW. Aby firma mogła zrozumieć i
spełnić kryteria potrzebne dla otrzymania „Company Award”, menedżerowie
muszą posiadać specjalne umiejętności. Umiejętności te są obecnie
identyfikowane i zostaną rozwinięte w projekcie EIPIL-PAN Lifelon Learning
Programme (Leonardo – Transfer of Innovation.).

Nagrody Indywidualne
Nagrody te skupiają się na umiejętnościach potrzebnych do tego, by uczyć się
nieformalnie w miejscu pracy. Każdy z kryteriów może zostać spełniony na
wiele sposobów, jak to zostało opisane w Przewodniku dla Pracodawców.
Pracownicy są zachęcani do zbierania dowodów w formie elektronicznej aby
udowodnić spełnienie każdego z kryteriów. Może się to odbyć za pomocą
telefonu komórkowego, aparatu, dyktafonu, itd. Dowody były zbierane w elogach i e-portfoliach oraz sprawdzane przez kolegów, osoby nadzorujące, lub
menedżerów.
Poradnik dla oceniających przeszedł wiele zmian. Początkowo zawierał dwie
sekcje – Practitioner Award oraz Advanced Practitioner Award. Jednakże
podczas pilotażu projektu INFLOW dokumentacja z obu tych nagród została
połączona w jedną sekcję. Proces walidacji skupiał się na zgromadzonych
dowodach oraz rozmowach z pracownikiem; na podstawie tego, podejmowano
decyzję jaki poziom nagrody został osiągnięty, lub w którym kierunku zmierzał.
Proces zapewniania jakości polegał na wewnętrznej weryfikacji przez
partnera, a następnie zewnętrznej weryfikacji z użyciem metodologii podobnej
jak w przypadku „Company Award”. Niektórzy otrzymali UK ASET (obecnie
EDI) Award.

6. Sukces w przeszłości – możliwości na przyszłość

Ten model wraz z instrumentami wspierającymi przeszedł pilotaż w sześciu
krajach członkowskich, pośród 75 firm z sektora MŚP zatrudniających od 6 do
223 pracowników. Instrumenty wspierające to przewodniki dla pracodawców,
pracowników, osób oceniających, oraz wiele e-portfolio (niektóre z nich w
wersji online) e-zapisy osób oceniających oraz użycie Europejskich CV we
wszystkich językach partnerskich, tj. angielskim, hiszpańskim, niemieckim,
francuskim, łotewskim i szwedzkim.
Możliwość transferu modelu została osiągnięta po jego modyfikacjach według
potrzeb kulturowych oraz dostosowaniu go do narodowych wymogów
dotyczących akredytacji.
Sukces stanowił zachętę do kontynuacji marki EIPIL – the European Initiative
for the Promotion of Informal Learning.
Wpływ na firmy MŚP biorące do tej pory udział w projekcie jest wielowarstwow
– promocja uznania korzyści płynących z nieformalnego uczenia się, jak te

procesy ułatwić i nagradzać. Firmy zdają sobie sprawę z tego, że pracownicy
ulepszają swoje zdolnośći i wykonują swoje obowiązki lepiej podczas wspólnej
pracy oraz reagując pozytywnie na informacje zwrotne od klientów bądź
dostawców.
Użycie tego modelu i szkieletu może pomóc firmie:
•
•
•

•
•

•

zidentyfikować procesy nieformalnego uczenia się w firmie
ocenić wpływ tych procesów na efektywność firmy, oraz wskazać co
można zmienić
wspierać pracowników w zarządzaniu procesami strategicznymi i
operacyjnymi w kwestii rozpoznania, walidacji i akredytacji
nieformalnego uczenia się w miejscu pracy
Company Award – przydatna przy promocji firmy na zewnątrz, oraz
przy rekrutacji
Individual Awards – uzyskiwane poprzez "nadzór" przez innych
pracowników firmy; mogą służyć jako:
1. motywacja dla pracownika
2. stymulacja i zachęta do rozwoju innych procesów uczenia się
w firmie
3. potencjalne wsparcie przy wyborze odpowiednich osób do
awansu zawodowego
Wsparcie w używaniu nowych technologii do “wyłapania” nieformalnego
uczenia się, oraz zarządzania wiedzy w firmie poprzez rozwój e-logów i
e-portfolio.

Partnerstwo EIPIL zaczyna operować w kolejnych krajach partnerskich: Grecji,
Polsce i Rumunii.

