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Wytyczne dla przedstawicieli związków
zawodowych dotyczące rozpoznania
nieformalnego i pozaformalnego
kształcenia w zakładach pracy
Wstęp
Dobry poziom wykształcenia i kwalifikacje są kluczem do uczestnictwa w życiu zawodowym
i do dobrych warunków pracy. Jednak dostęp do wykształcenia i kwalifikacji dla dużej liczby
osób jest ograniczony. „Bogaci się bogacą” – to zjawisko dotyczy pracowników bardzo dobrze wykształconych i przeszkolonych, których duży procent bierze udział w dalszych szkoleniach w przeciwieństwie do gorzej wykwalifikowanych pracowników. Uznanie
nieformalnego uczenia się daje możliwość poprawy tej sytuacji, ponieważ może stworzyć
pracownikom szanse na uzyskanie formalnego potwierdzenia umiejętności nabytych w ich
codziennej pracy (a także poza pracą – osobiste dokonania i zaangażowanie).
Można również stwierdzić, że do pewnego stopnia nieformalne kształcenie zostało docenione na rynku pracy. Bezsporną kwestią jest to, że większość pracodawców chętniej
wybrałaby wykwalifikowanego pracownika z szerokim doświadczeniem praktycznym
niż wykształconego pracownika, który nie posiada jeszcze doświadczenia zawodowego. Podstawowe pytanie brzmi jednak, w jaki sposób proces rozpoznania umiejętności powinien zostać sformalizowany i jak pracownicy mogliby uzyskać potwierdzenie,
że ich doświadczenie zawodowe i kompetencje nabyte w kształceniu nieformalnym są
równie cenne.
Edukacja zawodowa czy formalna ma istotną wartość. Jest w naszym najlepszym interesie,
aby pomóc koleżankom i kolegom, zwłaszcza tym gorzej wykwalifikowanym, w podnoszeniu
swoich kompetencji. Pomimo rosnącego znaczenia tych kwestii, w większości krajów europejskich jest jeszcze bardzo mało programów, które umożliwiałyby pracownikom uznawanie
ich kwalifikacji uzyskanych w efekcie kształcenia nieformalnego. Wytyczne zawarte w tej
publikacji są specjalnie skierowane do przedstawicieli związków zawodowych w zakładach
pracy, do rad pracowniczych i osób reprezentujących interesy pracowników, którzy chcieliby
aktywnie zacząć działać w tej sferze.
Istnieją przykłady dobrych praktyk podejmowanych przedstawicieli związków zawodowych,
przez rady pracownicze i osoby reprezentujące interesy pracowników, które mają na celu
wspieranie koleżanek i kolegów w procesie uznawania ich kwalifikacji, jak również opracowywania modeli uznawania kwalifikacji wynikających z nieformalnego i pozaformalnego
uczenia się w firmie.

Co
zawierają
wytyczne?
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Wytyczne te zawierają:
terminologię i kontekst dotyczący kwestii związanych z uznawaniem uczenia się nieformalnego i pozaformalnego;
przegląd sytuacji prawnej, z zaznaczeniem istniejących możliwości do uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w ramach formalnego systemu kwalifikacji
w zakładach pracy;
przykłady dobrych praktyk;

zakres działania przedstawicieli związków, stanowiący inspirację do bycia aktywnym
w tej dziedzinie;
listy kontrolne stanowiące przegląd tego, co należy wziąć pod uwagę, gdy już rozpocznie się aktywną działalność w tej dziedzinie;
narzędzia i materiały, które mogą być przydatne w owym procesie.
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Wyjaśnienie pojęć
Istnieje wiele definicji kształcenia ustawicznego – niektóre z nich bardzo się od siebie różnią. Przy opisie wytycznych posłużyliśmy się definicjami CEDEFOP (Europejskiego Centrum
Rozwoju Kształcenia Zawodowego)1.

Co to są kompetencje?
Kompetencje opisują całość wiedzy i umiejętności, które czynią osobę zdolną do działania
sytuacyjnego oraz do samoorganizacji.

Czym jest kształcenie formalne?
Pozaformalne i nieformalne formy kształcenia są zazwyczaj przedstawiane jako przeciwieństwo kształcenia formalnego. CEDEFOP określa edukację formalną jako tę, która odbywa się
w „instytucjach szkoleniowych i ma pewną określoną strukturę (dotyczy ona celów nauczania, czasu i pomocy w nauce) oraz prowadzi do uzyskania certyfikatu. Kształcenie formalne
jest zamierzone z punktu widzenia uczącego się”.

Czym jest kształcenie pozaformalne?
„Kształcenie pozaformalne nie jest realizowane przez placówkę oświatową lub instytucję
szkolnictwa wyższego i zwykle nie prowadzi do formalnej certyfikacji. Jednak jest ono zorganizowane, jeśli chodzi o cele nauczania, czas nauki i pomoc. Edukacja pozaformalna jest zamierzona z punktu widzenia uczącego się.”
Edukacja pozaformalna może prowadzić do uzyskania świadectw, które nie zostały ujęte
w formalnym systemie kształcenia i szkolenia zawodowego i / lub nie prowadzą do uprawnień w ramach formalnego systemu (np. dostępu do kontynuowania kształcenia na wyższym
etapie). Edukacja pozaformalna obejmuje między innymi certyfikaty językowe, świadectwa
umiejętności komputerowych, certyfikaty kwalifikujące do pracy w sprzedaży etc.

Czym jest kształcenie nieformalne?
CEDEFOP definiuje kształcenie nieformalne jako „rezultat nauki wynikającej z codziennych
zajęć związanych z pracą, rodziną, czy wypoczynkiem. Nie ma ono określonej struktury (pod
względem celów nauczania, czasu i / lub pomocy w nauce). Zazwyczaj nie prowadzi do certyfikacji. Kształcenie nieformalne może być zamierzone, ale w większości przypadków jest
niezamierzone (nie jest celowe)”.
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Źródło: Cedefop, Europejskie wytyczne dotyczące walidacji
kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, 2009

Na czym polega kształcenie nieformalne?
Zazwyczaj różne formy nauki przeplatają się ze sobą. Oznacza to, że często szkolenia pracownicze przeplatają się z różnymi rodzajami kształcenia zawodowego oraz że kontynuacja
nauki poza pracą odbywa się równolegle z innymi formami kształcenia.
Główna różnica pomiędzy nieformalnym / pozaformalnym oraz formalnym uczeniem się jest
taka, że nie posiada ono określonego celu i odbywa się w sposób nieświadomy. Uczący się
nie zamierza rozwijać danych kompetencji i nie jest nawet świadomy tego, że proces uczenia się ma miejsce.
Na skutek tego zakres wiedzy, umiejętności czy kompetencji, nabytych wyłącznie w ramach
jednej tylko formy kształcenia jest niewielki, w przeciwieństwie do kompetencji zawodowych zazwyczaj rozwijanych i poszerzanych poprzez połączenie ukierunkowanego kształcenia oraz doświadczenia i powtarzalność, jakie charakteryzują nieformalne uczenie się.

Walidacja i certyfikacja kompetencji wynikających z nieformalnego i pozaformalnego
uczenia się
W celu uznania wagi kształcenia, odbywającego się poza formalnym systemem edukacji,
Rada Europejska przyjęła wspólne zasady dla identyfikacji i walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się w 2004 roku. Zostały one odnowione w 2012 roku (zob. Inne dokumenty).
Termin „walidacja” używany jest w różnym kontekście przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Często prowadzi to zresztą do nieporozumień. Dla niektórych termin obejmuje
zarówno rozpoznawanie, jak również ocenę i uznawanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. CEDEFOP przygotował więc obszerny raport na temat definicji, zrozumienia
i praktyki walidacji w Europie (zob. Inne dokumenty: CEDEFOP 2009).
Oto dwa przykłady: we Francji, system walidacji uczenia się na podstawie zebranych doświadczeń (validation des acquis de l’expérience, VAE) jest prawnie zdefiniowany i uregulowany. W tym systemie zdobyte umiejętności i kompetencje w wyniku nauki opartej na
doświadczeniu, są uznawane poprzez udzielenie pełnego świadectwa należącego do krajowego rejestru „wszystkich dyplomów, tytułów i certyfikatów zawodowych”.
W Anglii walidacja rozumiana jest jako proces kontrolowania dyplomów przyznawanych
przez uniwersytety w celu utrzymania standardów nauczania.
Procedury uznawania nieformalnego i pozaformalnego nauczania opierają się zazwyczaj na
czterech fazach:
1.
2.
3.
4.

identyfikacja efektów uczenia się (uzyskane nieformalne i pozaformalne efekty uczenia
się są rejestrowane i dokumentowane);
ocena efektów uczenia się (ocena przez ekspertów ds. walidacji);
walidacja efektów uczenia się (uzyskane nieformalne i pozaformalne efekty uczenia się
są badane i oceniane przez kompetentny organ walidacyjny);
certyfikacja wyników uczenia się (efekty uczenia się są certyfikowane przez kompetentny organ certyfikujący).
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Rozpoznanie zatem nie sprowadza się do wydanie oficjalnych certyfikatów, ale zawiera taką
możliwość. Tylko certyfikacja takich wyników nauczania może prowadzić do wpisania w formalne ramy kwalifikacji.
Różne kraje posiadają odmienne procedury weryfikacji i certyfikacji. Ważne jest, by przedstawiciele związków zawodowych w przedsiębiorstwach byli świadomi istniejących w ich
krajach procedur, w tym uprawnień, kosztów, dostępu itp. Są one szczegółowo wymienione
w rozdziale „Sytuacja w Polsce”.

Dlaczego należy uznać kształcenie nieformalne? Możliwości i mocne
strony?
Jak można
wykazać się
posiadaniem
określonych
umiejętności?

Co to oznacza dla pracowników?

Co to oznacza dla gospodarki?

Większość krajów europejskich nadal kładzie duży nacisk na zdobywanie kompetencji w tradycyjny sposób. Kompetencje nabyte poza formalnym systemem, w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, a więc „nie potwierdzone” certyfikatami, nie są tak wysoko
cenione jak kompetencje uzyskane w systemie formalnym. Udowodnienie tak zdobytych
kompetencji jest trudne i tym samym trudne jest otrzymywanie za nie jakiejś formy wynagrodzenia / gratyfikacji. Dotyczy to w szczególności pracowników mało i średnio wykwalifikowanych, osób najbardziej zagrożonych niskim poziomem życia, bezrobociem oraz niskimi
zarobkami. Rozpoznanie kompetencji uzyskanych w sposób nieformalny i pozaformalny staje
się zatem istotną kwestią w procesie reprezentowania interesów pracowników.
Nieformalna i pozaformalna nauka zawsze odgrywała ważną rolę w kształceniu, ale rzadko
zyskiwała ten sam poziom akceptacji jak kształcenie formalne. Walidacja i uznanie pozaformalnego i nieformalnego kształcenia zyskują coraz większą uwagę w kontekście poprawy jakości kształcenia ustawicznego. Coraz więcej krajów podkreśla, jak ważne jest docenienie
wartości kształcenia, które odbywa się poza formalnym systemem – szczególnie w miejscu
pracy. Fakt, że miejsce pracy oferuje idealne warunki do uczenia się, zostało zaakceptowane
już dość dawno temu przez wiele różnych podmiotów. Teraz istotne jest, by kompetencje
zdobyte w warunkach nieformalnych zyskały większą akceptację i były traktowane na równi
z tymi formalnymi. Celem tego procesu jest umożliwienie pracownikom wykazania się
swoimi kompetencjami przed pracodawcami.
Kolejnym powodem, aby ułatwić uznawanie kwalifikacji nieformalnych i pozaformalnych,
jest kwestia braku pewnych umiejętności na rynku pracy. Uwidacznianie nieformalnych kompetencji może pomóc znaleźć i wskazać kompetencje, na które jest zapotrzebowanie, a które
już istnieją, tylko dotychczas były niedostrzegalne. Może to być przede wszystkim wykorzystane w zakładach pracy.
Uznawanie kwalifikacji nabytych w warunkach nieformalnych powinno jednocześnie promować nabywanie kwalifikacji w kształceniu ogólnym, zawodowym i uniwersyteckim.

Grupy docelowe:
Kto może skorzystać z uznania kompetencji nabytych w procesie kształcenia nieformalnego
i pozaformalnego?
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Uznanie kompetencji nabytych w procesie kształcenia nieformalnego i pozaformalnego
może być użyteczne dla osób z doświadczeniem zawodowym. Następujące grupy mogą
z tego skorzystać:

Kto może na
tym zyskać?

niewykwalifikowani i słabo wykwalifikowani pracownicy (cel: integracja z formalnym systemem edukacji, zapewnienie zatrudnienia, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, zmniejszanie ryzyka utraty pracy, podniesienie wynagrodzenia, zmniejszanie
ryzyka wystąpienia braku pożądanych umiejętności);
emigranci (cel: ułatwienie rozpoznania kwalifikacji, zwiększenie mobilności, zapewnienie zatrudnienia, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, zmniejszanie ryzyka
utraty pracy, podniesienie wynagrodzenia, zmniejszanie ryzyka braku pożądanych umiejętności);
doświadczeni pracownicy (zapewnienie zatrudnienia, uwidocznienie kształcenia empirycznego, uznanie kształcenia ustawicznego);
pojedyncze osoby, które pragną być mobilne w systemie edukacji (drożność, lepszy dostęp do szkolnictwa wyższego umożliwiający indywidualną ścieżkę kariery, zmniejszenie
ryzyka wystąpienia braku pożądanych umiejętności);
wykwalifikowani pracownicy (cel: ponadnarodowa mobilność, drożność, uznanie kształcenia ustawicznego, zmniejszanie ryzyka wystąpienia braku pożądanych umiejętności).
Kompetencje wynikające z nieformalnego uczenia się są coraz bardziej doceniane. Nieformalne kształcenie odgrywa ważną rolę w rozwoju kompetencji (np. poprzez doświadczenia,
pogłębienie i poszerzenie kompetencji). Kompetencje wynikające z nieformalnego kształcenia przyczyniają się do zwiększania zdolności do reagowania na zmieniające się wymagania,
a tym samym odgrywają istotną rolę w kształceniu ustawicznym. Jednocześnie pomagają
w rozwiązywaniu problemów, w rozwijaniu strategii i w innowacyjności (zob. Inne dokumenty: Blings, Spöttl 2011). Dreyfus twierdził, że merytoryczna wiedza, czyli taka, która jest
zazwyczaj nabywana w formalnych lub nieformalnych warunkach uczenia się, jest ważniejsza dla nowicjuszy oraz osób na początku swojej kariery, natomiast osoby doświadczone,
eksperci w swojej dziedzinie opierają się na doświadczeniach zdobytych w pracy. To stwarza
dobrą okazję i możliwości do działania dla związkowych przedstawicieli w miejscu pracy.
Mogą oni przyczynić się do zrozumienia, czym jest proces nieformalnego uczenia się
i uświadomienia go sobie. Metody, które mogą to ułatwić, są wymienione w rozdziale „Zakres działania”.

Co wyróżnia
nieformalne
kształcenie?

Dlaczego należy zachować krytyczne spojrzenie? Wyzwania, ryzyko
i słabe strony?
Niektórzy twierdzą, że tendencja do kładzenia większego nacisku na uznanie kompetencji
będących wynikiem nieformalnego uczenia się może zagrażać głęboko zakorzenionej tradycji
formalnego kształcenia i podważyć jego wartość.
Do tej pory większość europejskich państw członkowskich nie posiada wystarczających procedur uznawania kompetencji nieformalnych. Dopóki proces uznawania nie będzie prowadził do
uzyskania ogólnie akceptowalnych certyfikatów, oraz dopóki dowody nieformalnego uczenia
się nie będą akceptowane, dopóty rozwiązania tego problem pozostaną bardzo umowne.

Wyzwania…
Co pozostaje do zrobienia?
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Wyzwania w zakresie uznawania uczenia się nieformalnego i pozaformalnego są nadal wielorakie. Na poziomie metodologii badania dotyczące sposobów oceniania są ciągle niewystarczające.
Na poziomie polityczno-instytucjonalnym pozostaje wiele do zrobienia w celu lepszego i bardziej
sprawiedliwego uznawania kompetencji. Istnieje jeszcze szereg wątpliwości w tym zakresie. Są
to kwestie, takie jak, różnice między kompetencjami / rezultatami wynikającymi z różnych warunków nauczania, które nie doczekały się, jak na razie, wyczerpujących odpowiedzi.

Nasze wymagania
Uznawanie
nieformalnego i pozaformalnego
kształcenia –
stanowisko
związków
zawodowych

Ponieważ modele uznawania kwalifikacji uzyskiwanych w kształceniu nieformalnym i pozaformalnym w wielu krajach dopiero się tworzą, ważne jest, by związki zawodowe miały
wpływ na ten proces i były gotowe do wyrażenia swojej opinii, w tym odpowiedzi na pytania: Czy obecne ustawodawstwo jest wystarczające? Jakie modele związki zawodowe zaproponowałyby w celu poprawy sytuacji?

Sytuacja prawna – możliwości uznawania kwalifikacji
Sytuacja w Europie
Sytuacja w Europie dotycząca uznawania kształcenia nieformalnego i pozaformalnego pozostaje zróżnicowana. W wielu krajach nadal brakuje dobrego systemu uznawania kompetencji, ciągle więcej uwagi poświęca się formalnemu kształceniu, podczas gdy w innych
krajach stosowane są coraz lepsze metody.
Różne koncepcje uznawania kwalifikacji w Europie mogą stanowić dobry przykład dla innych państw, ale niekoniecznie mogą dać sie przenieść na inny grunt ze względu na to, że
podejście do uznawania kompetencji jest częścią krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, które różnią się od siebie. Dlatego też staramy się w tym przewodniku
skoncentrować na sytuacji krajowej (patrz następny rozdział), jednocześnie podając kilka
przykładów dobrych praktyk z różnych krajów europejskich pokazujących, jaka różnorodność
metod istnieje w Europie.

Sytuacja w Polsce
Poziom krajowy (czy też lokalny) powinien uwzględniać procedury uznawania kompetencji
w systemie formalnym oraz uwzględniać takie szczegółowe kwestie, jak:
koszty, dostępność, indywidualne uprawnienia, problemy itp.
Dobre lokalne systemy uznawania kwalifikacji powinny odpowiadać na następujące pytania:
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Jak można rozpoznać kształcenie nieformalne?
Jakie istnieją powiązania pomiędzy pozaformalnym i nieformalnym kształceniem
a krajowym systemem kwalifikacji?
Jakie standardy są stosowane w procesie walidacji pozaformalnego i nieformalnego
kształcenia?
Jakie certyfikaty można uzyskać w wyniku procesu walidacji?
Czy jest możliwe by częściowo uznać kwalifikacje i zaliczyć niektóre ich elementy w ramach kursów kwalifikacyjnych?
Jakie są koszty akredytacji / uznania oraz możliwości uzyskania dofinansowania?
Jakie słabe i mocne strony ma system oraz jakich potencjalnych zmian można się spodziewać?

Jakie są
ramy
prawne?
Co to są
możliwości
i uprawnienia poszczególnych
jednostek?

Poziom krajowy
Jak wynika z polskiego RAPORTU REFERENCYJNEGO. Odniesienie Polskich Ram
Kwalifikacji dla kształcenia ustawicznego do Europejskich Ram Kwalifikacji
z czerwca 2013. „ [w] przygotowaniach do modernizacji krajowych systemów kwalifikacji, została przeprowadzona analiza istniejących polskich przepisów prawnych w zakresie polityki dotyczącej kwalifikacji, w tym też tych pozaformalnych. Analiza
wykazała szeroki zakres metod i terminologii, a w wielu przypadkach nieścisłości, wynikających z różnic w definicjach kwalifikacji w dokumentach prawnych. Duże zróżnicowanie występuje w normach stosowanych do opracowania, przyznawania, a nawet
nazewnictwa dyplomów i zaświadczeń wydawanych w edukacji pozaformalnej. Jest to
szczególnie widoczne w przypadku stowarzyszeń zawodowych. Proces kontrolowania
przez władze państwowe przyznawania tego rodzaju kwalifikacji także nie jest jednolity, a w niektórych sytuacjach, taki nadzór w ogóle nie istnieje. Przeprowadzona analiza wskazuje, że niektóre dokumenty dotyczące kwalifikacji nie odnoszą się
bezpośrednio do efektów nauki osiągniętych przez uczących się. Certyfikaty i dyplomy
przyznawane są za uczestnictwo w danym programie szkoleniowym, ale czasem zdobycie kwalifikacji wymaga również spełnienia innych kryteriów (np. lata pracy). W Polsce uzyskiwanie dalszych kwalifikacji po ukończeniu formalnej edukacji, jest normalną
ścieżką rozwoju zawodowego w wielu dziedzinach. Dodatkowe kwalifikacje związane
są także z osiągnięciem określonego awansu zawodowego. Dotyczy to m.in. branży
medycznej (specjalizacje medyczne, pielęgniarstwo), zawodów prawniczych (radca
prawny, adwokat, prokurator, sędzia), księgowości (księgowy, niezależny księgowy,
biegły rewident, broker na giełdzie), prac w budownictwie, energetyce, konserwacji
maszyn i urządzeń oraz komunikacji z ziemi, powietrza i morza, etc. System edukacji
sił zbrojnych posiada również około 300 specjalizacji, które nie są związane z formalnym ogólnokształcącym, zawodowym systemem kształcenia czy szkolnictwem wyższym. Rzemiosło również ma swój własny system kwalifikacji (czeladnik, mistrz).
(IBE, Warszawa, 2013, strona 20)
W innej części raportu możemy znaleźć propozycje, jak kwalifikacje uzyskane w sposób nieformalny czy pozaformalny powinny być uznawane. Główną rolę w systemie uznawania ma
odgrywać zintegrowany rejestr kwalifikacji:
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„Rejestr będzie gromadzić wiarygodne informacje na temat zarejestrowanych kwalifikacji,
to znaczy takich, które spełniają odpowiednie warunki dla przyszłego, zmodernizowanego
krajowego systemu kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określającymi zasady funkcjonowania tego systemu. W rezultacie, będzie dawało to możliwość
wszystkim zainteresowanym łatwego dostępu do informacji zebranych w jednym miejscu.
Zintegrowany rejestr będzie zawierać kwalifikacje niezależnie od istniejących już rejestrów
kwalifikacyjnych, a także niezależnie od wszelkich innych list, które powstaną w przyszłości w Polsce na potrzeby poszczególnych działów, sektorów, wspólnot czy instytucji. Zostanie powołana specjalna instytucja do obsługi zintegrowanego rejestru kwalifikacji.
Informacje zebrane w zintegrowanym rejestrze zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu internetowego. Portal Krajowych Ram Kwalifikacji, jak to jest w przypadku podobnych
portali w innych krajach UE, będzie powiązany z portalem Europejskich Ram Kwalifikacji.
Rejestr zintegrowany będzie zapisem kwalifikacji, który w początkowej fazie realizacji będzie obejmować tylko pełne i częściowe kwalifikacje, ustanowione przez władze publiczne
lub instytucje upoważnione. Kwalifikacje te będą zawarte w rejestrze, po ich zatwierdzeniu przez organ władzy publicznej (np. odpowiedniego ministra) lub prawnie upoważniony do tego podmiot. Podmiot prowadzący rejestr, po uzyskaniu szczegółowych
informacji na temat tych kwalifikacji, będzie wpisywał je do rejestru. Takie podejście, nie
wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie włączenia kwalifikacji do rejestru,
ponieważ otrzymają one status zarejestrowanych kwalifikacji, zanim jeszcze zostaną wpisane do rejestru.
W odniesieniu do kwalifikacji przyznawanych przez system formalny ogólny, zawodowy
oraz system szkolnictwa wyższego, operator rejestru otrzyma dane od podmiotu wyznaczonego przez właściwych ministrów, w tym, między innymi, informacje z już istniejących
zbiorów danych, np. informacje z systemu szkolnictwa wyższego POL-on.
W odniesieniu do częściowych kwalifikacji przyznawanych w ramach upoważnienia innych ministerstw, agencji i podmiotów uprawnionych na mocy prawa, operator rejestru
będzie uzyskiwał informacje od ministrów odpowiedzialnych za konkretne kwalifikacje.
Szczegółowe regulacje dotyczące informowania o określonych kwalifikacjach zostaną
opracowane przez odpowiednie ministerstwa i organizacje reprezentujące zainteresowane instytucje i społeczności.
Podsumowując należy stwierdzić, że zintegrowany rejestr kwalifikacji, który obejmuje
pełne i częściowe kwalifikacje nie naruszł ustalonego podziału kompetencji organów i instytucji publicznych w Polsce odpowiedzialnych za uznawanie, przyznawanie i zapewnianie jakości kwalifikacji. Uprawnienia te pozostają w rękach określonych ministrów lub
instytucji upoważnionych przez nich.
Drugim zadaniem będzie opracowanie propozycji, które by objęły także kwalifikacje przyznawane poza systemem edukacji formalnej (tj. ogólnym, zawodowym i systemem szkolnictwa wyższego).
Wprowadzanie kwalifikacji do rejestru oznacza, że jest jej przypisany poziom PQF. Oznacza to, że zarejestrowana kwalifikacja (zarówno pełna jak i częściowa) będzie miała odniesienie do poziomu w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Zintegrowany rejestr kwalifikacji
będzie funkcjonować jako repozytorium, przechowalnia wszystkich danych związanych
z rejestracją kwalifikacji w formie elektronicznej.
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Informacje zebrane w krajowym rejestrze kwalifikacji zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu NQS Internet. W portalu znajdą się informacje dotyczące charakterystyki
kwalifikacji i praktyczne informacje o tym, jak je uzyskać w łatwy i funkcjonalny sposób
z punktu widzenia osoby poszukującej informacji. Portal KRK zostanie połączony z portalem ERK. Umożliwi to zapewnienie dostępu różnych zainteresowanych grup do wyczerpujących informacji dotyczących kwalifikacji. Informacje na temat kwalifikacji będą dostępne
w języku polskim i angielskim.
Regularnie aktualizowane zbiory danych na temat każdej kwalifikacji dostępne na portalu
NQS będą zawierały następujące dane:
1. Podstawowe informacje o każdej kwalifikacji – jej oficjalna nazwa, przypisany poziom
PQF i rezultaty nauki (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), które muszą być zatwierdzone w celu osiągnięcia wymaganych kompetencji;
2. Informacje uzupełniające na temat kwalifikacji – wymogi i kryteria lub poziom wykształcenia potrzebny do rozpoczęcia realizacji danej kwalifikacji, dodatkowe warunki,
które należy spełnić, możliwość osiągania kolejnych kwalifikacji, poświadczenia związane
z daną kwalifikacją, rodzaj dokumentu wydany przy przyznaniu kwalifikacji;
3. Informacje na temat korzystania z kwalifikacji – rodzaj działalności (w tym też zawodowej), w której wymagana jest dana kwalifikacja, pożądane predyspozycje, przeciwwskazania medyczne, specjalne warunki występujące w trakcie wykonywania pracy w celu
uzyskania danej kwalifikacji itp.
4. Informacje o tym, jak osiągnąć kwalifikacje, w tym informacje o instytucjach je przyznających
Kwalifikacje ustanowione przez akty prawne zostaną wprowadzone do krajowego rejestru bezpośrednio lub za pośrednictwem już istniejących baz danych (np. POL-on). Przypisywanie poziomu PQF kwalifikacjom nastąpi zgodnie z wymogami PQF, gdy tego typu
kwalifikacja powstaje lub gdy odpowiednie przepisy regulujące system kwalifikacji wchodzą w życie – będzie za to odpowiedzialny podmiot ustanawiający kwalifikacje (np. uczelnie wyższe, ministrowie).
Koncepcja zintegrowanego systemu zapewnia możliwość rozbudowy rejestru kwalifikacji
w tym tych, przyznawanych przez różne organizacje w przyszłości. Włączenie tego typu
kwalifikacji do rejestru będzie dokonywane na dwa sposoby:
– Zainteresowana instytucja / organizacja opracowuje propozycję kwalifikacji zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustanawiających funkcjonowanie systemu kwalifikacji. Wniosek jest następnie przekazany do właściwego ministra z podaniem o wpisanie
do rejestru. Sprawdzenie, czy przedstawiona kwalifikacja spełnia wszystkie wymogi
prawne i wprowadzenie jej do ewidencji może być wykonane w następujący sposób:
• Po rozpatrzeniu wniosku, minister odpowiedzialny za daną kwalifikację, lub podmiot
upoważniony, decyduje, czy należy wprowadzić kwalifikacje do rejestru i przyznać jej
status zarejestrowanej kwalifikacji. Po otrzymaniu informacji o decyzji, operator rejestru wprowadza kwalifikację do rejestru. Raport Referencyjny. Odniesienie Polskich
Ram Kwalifikacji dla kształcenia ustawicznego do Europejskich Ram Kwalifikacji
– Instytucja / organizacja informuje tylko o uzasadnionej potrzebie utworzenia nowej
kwalifikacji (w tym, na przykład, proponowany projekt).
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• Następnie zespół ekspertów współpracujących z podmiotem prowadzącym rejestr,
minister odpowiedzialny za kwalifikację (lub upoważniony podmiot), będzie opracowywać kwalifikacje w taki sposób, by spełniała ona wymogi prawne. W takich warunkach, decyzja aby wpisać kwalifikację do rejestru jest dokonywana przez
odpowiedniego ministra (lub upoważniony podmiot).
W obydwu przypadkach, odpowiedzialność za monitorowanie jakości kwalifikacji spoczywa na ministrze, który decyduje o wejściu kwalifikacji do rejestru.
Zakłada się, że ustanowienie kwalifikacji to wynik wspólnej pracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym odpowiednich departamentów ministerialnych, a także stowarzyszeń branżowych i organizacji. Powszechną praktyką jest zapewnienie wystarczająco
szerokich i licznych konsultacji nowych propozycji dotyczących kwalifikacji z udziałem zainteresowanymi stron, które w wielu przypadkach będą musiały być uzgodnione pomiędzy resortami ministerialnymi w zakresie kształcenia ustawicznego a także będą musiały
pozostawać w zgodzie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zintegrowany rejestr kwalifikacji będzie nowym, ważnym narzędziem w praktycznej realizacji polityki uczenia się przez całe życie potrzebnej różnym grupom zainteresowanym:
Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji będą mogły lepiej planować swój rozwój
i kolejne etapy kariery w Polsce i za granicą, niż to było wcześniej możliwe.
Pracodawcy będą mogli korzystać z tych informacji nie tylko przy zatrudnianiu osób z odpowiednimi kompetencjami, ale również w zakresie planowania, aby lepiej wspierać rozwój zawodowy swoich pracowników.
Urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe o różnorodnej działalności publicznej będą
miały dostęp do stale aktualizowanej bazy danych dotyczących kwalifikacji funkcjonujących na rynku.
(IBE, Warszawa, 2013, Rozdział 2.5, strony 36-38)

Poziom przedsiębiorstwa
Jakie są
możliwości
i uprawnienia rad pracowniczych
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Biorąc pod uwagę zmiany proponowane na poziomie krajowym warto zastanowić się nad
tym, jakimi konkretnymi możliwościami zaangażowania się w proces rozpoznawania i uznawania kwalifikacji dysponują przedstawiciele związkowi / rady pracownicze?
Co mogą rady pracownicze / przedstawiciele pracowników zrobić, jeśli zarząd firmy nie zechce się zaangażować w tę kwestię? Jakie są możliwości prawne?
Warto byłoby, by zakład pracy posiadał opis uprawnień przedstawicieli pracowników, gdzie
byłyby objaśnione następujące kwestie: prawo do reprezentacji, w jakim stopniu mogą
przedstawiciele angażować się w te procesy, jakie uprawnienia posiadają, by móc wdrażać
owe procesy w firmach.

Przykłady porozumień wewnątrz firmy
Nieformalne i pozaformalne kształcenie w miejscu pracy w Polsce

Obecnie nie ma żadnych regulacji prawnych w Polsce, które dawałyby związkom zawodowym i radom pracowniczym prawo nadzorowania szkoleń pracowników w ich
miejscu pracy. Ani ustawa o związkach zawodowych, kodeks pracy ani żaden akt
prawny, który określa prawa rad pracowniczych, nie oferuje pracownikom żadnych
szczególnych uprawnień w tej dziedzinie ani nie nakłada na pracodawców obowiązku oferowania programów szkoleniowych swoim pracownikom. Wynika z tego,
że pracodawcy dysponują zbyt dużą swobodą, jeśli chodzi o szkolenie swoich pracowników.
1. Są firmy, które sponsorują programy edukacyjne i szkoleniowe, ale stanowią one
mniej więcej 10% ogółu zakładów pracy.
2. Są firmy, które oferują programy szkoleniowe pracownikom wykonującym konkretne zawody, ale oferują je tylko wtedy, gdy potrzebują pracowników, których nie
mogą znaleźć na rynku pracy.
3. Większość firm nie planuje szkoleń i nie posiada na nie środków finansowych.
Gdy pracodawcy decydują się na restrukturyzacje lub na zmianę swojej działalności,
zazwyczaj zwalniają pracowników, którzy nie posiadają wymaganych umiejętności
i którzy nie są im już dłużej potrzebni, zatrudniając jednocześnie nowych pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
AD 1.
Przypadek ten dotyczy głównie dużych firm i korporacji, gdzie programy szkoleniowe
są istotną częścią zbiorowego porozumienia między pracodawcami a pracownikami.
Związki zawodowe biorą udział w negocjacjach tych umów, ale rekrutacja i szkolenia
są całkowicie w gestii działów kadr i departamentów odpowiedzialnych za rozwój
personelu.
Związki zawodowe nie są włączone w nadzór nad procesem rekrutacji.
Ciekawe rozwiązanie zostało przyjęte przez przedsiębiorstwa, które są częścią amerykańskiej korporacji UTC, gdzie wprowadzony został program o nazwie The Employee Scholar Programme. Pracownicy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje,
powinni zawiadomić odpowiedni dział o zamiarze odbycia szkolenia, a fundusze
uzyskują od firmy. Dofinansowanie obejmuje wszystkie formy kształcenia, w tym
także edukację formalną, czyli studia licencjackie i magisterskie.
Program pozwala pracownikom na zdobycie wiedzy w dowolnie wybranym obszarze
tematycznym, niekoniecznie związanym z ich obecnym zawodem.
Pracownicy, którzy zdecydują się na studia, otrzymują także sześć dodatkowych dni płatnego urlopu w ciągu roku akademickiego, który pozwala im na przygotowanie się do egzaminów.
Obecnie z programu korzysta ponad 200 pracowników, a ich liczba stale rośnie.
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AD 2.
Przypadek ten dotyczy firm, które posiadają szczególną linię produkcyjną lub zakładają nową.
Na przykład, Instytut Lotnictwa w Warszawie zatrudnia tylko inżynierów do bardzo konkretnych
prac i pomaga im sie przekwalifikować tylko w określonych obszarach specjalizacji.
Instytut posiada dział odpowiedzialny za szkolenia i rozwój możliwości badawczych dla pracowników, ale tylko ci pracownicy, którzy ze względu na ograniczone środki finansowe mogą
skorzystać z możliwości kształcenia dopiero po otrzymaniu zgody przełożonego.
AD 3.
W większości firm pracownicy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności muszą dysponować własnymi funduszami by opłacić kursy, wykłady / zajęcia w wolnym czasie, po godzinach pracy lub wykorzystać w tym celu swój urlop. Często wybierają kształcenie zawodowe
i centra rzemiosła, które zwykle wydaja certyfikaty potwierdzające poziom ich wiedzy zdobytej w danym zawodzie.
Takie certyfikaty nie gwarantują awansu zawodowego czy wyższego wynagrodzenia. Zależy
to wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.
Urzędy pracy oferują inny sposób nieformalnego kształcenia dla osób bezrobotnych finansowany przez Ministerstwo Pracy. Możliwości kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców lub są tworzone przez ośrodki pracy według danych dotyczących rynku pracy.
Niestety nie gwarantują one znalezienia pracy, ale pomagają osobom poszukującym zatrudnienia w podnoszeniu kwalifikacji. Istnieją jednak przypadki, w których bezrobotni ukończyli
kilka szkoleń i nadal nie byli w stanie znaleźć pracy.

Nasze zalecenia:
W celu poprawy jakości szkolenia pracowników zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami pracodawców, proces ten powinien być monitorowany przez związki. Związki zawodowe są zaznajomione z potrzebami pracowników i pozostają z nimi w stałym kontakcie.
Dobrze znają również potrzeby pracodawców.
Ponadto związki zajmują sie analizą sytuacji finansowej pracodawców co najmniej raz
w roku, co jest jednym z praw, jakie im przysługują w firmach. W trakcie negocjacji z pracodawcami związki mogą pomóc zaplanować właściwie wydatki na szkolenia specjalistyczne
dla pracowników i nadzorować proces rekrutacji oraz realizacji programów szkoleniowych.

Przykłady dobrej praktyki
Przedstawiamy poniżej kilka przykładów dobrych.
Przedstawiciele związków zawodowych lub rad pracowniczych, jeśli zaangażują się we wspieranie rozwoju kompetencji swoich koleżanek i kolegów, mogą tę listę uzupełniać. Przykłady
dobrej praktyki są doskonałym punktem wyjścia do własnych inicjatyw i poszukiwania własnych rozwiązań. Opisy przykładów dobrych praktyk powinny odpowiadać na pytania:
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Co uważasz za dobra praktykę w sensie prawnym (krajowym, regionalnym)?
Jak wdrożyć przepis prawny w praktyczny sposób?
Jak prowadzona jest walidacja wewnątrz zakładu i jakie są wynagrodzenia z tego tytułu?
Jakie są podejmowane inicjatywy i działania na rzecz wspierania osób / umożliwiania
im dostępu do kształcenia, np. kursy przygotowawcze, doradztwo, możliwości uzyskania dofinansowania itp.

Przykład A
Przykład B

Przykłady dobrych praktyk w Polsce
Szkolenie
W Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. – PZL Mielec A Sikorski, oraz wewnątrz UTC,
do której należymy, jesteśmy przekonani, że szkolenia i rozwój zawodowy pracowników
są niezbędne do wspierania wzrostu gospodarczego i poprawy wydajności pracy.
Pracownicy PZL Mielec mają możliwość kształcenia się w następujących dziedzinach:
– szkolenia w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w szczególności związane
z przemysłem lotniczym (zapobieganie uszkodzeniom ciała w trakcie procesu produkcji);
– obowiązkowe szkolenia w celu uzyskania i przedłużenia odpowiednich uprawnień wymaganych w niektórych zawodach w przemyśle lotniczym;
– szkolenia, które wyposażają w konkretną „twardą” wiedzę o pracy, taką jak znajomość
rachunkowości;
– szkolenia rozwijające umiejętności „miękkie”, jak umiejętności menedżerskie, kierownicze, umiejętność prezentowania siebie, komunikacji interpersonalnej i inne;
– szkolenia służące integracji zespołowej;
– liczne szkolenia dotyczące system operacyjnego ACE (Achieving Competitive Excellence),
opartego na systemie Lean (6S, 5Why, Kaizen, etc.);
– kursy języka angielskiego;
– kursy komputerowe.
Obecnie prowadzimy również dwa duże projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
– „Nowe umiejętności: klucz do poprawy zdolności adaptacyjnych firmy PZL Mielec –
szkolenie z zarządzania” przeznaczony dla grupy 180 menedżerów. Projekt ten koncentruje się na rozwoju umiejętności menedżerskich i społecznych oraz poszerzeniu wiedzy
na temat metod i technik zarządzania.
– „Wiedza to potęga” – projekt ten, przeznaczony dla określonej grupy pracowników, skupia
się na rozwoju konkretnych umiejętności i wiedzy eksperckiej, takiej jak znajomość konkretnych programów komputerowych wykorzystywanych w działach technologicznych.
O programie The Employee Scholar Programme
W 2007 r. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – PZL Mielec Sikorski rozpoczęły realizację
programu doszkalania pracowników (angielska nazwa The Employee Scholar Pro15

gramme), który jest jednym z najbardziej unikalnych programów rozwoju personelu na
świecie oferowanych przez pracodawców.
Zapewnia wsparcie tym pracownikom, którzy chcą kontynuować naukę na wszystkich poziomach.
W ramach umowy programowej, pracownicy mogą uzyskać wiedzę na dowolnie wybranym kursie.
Co pracownicy uzyskują w ramach programu?
Pokrywamy koszty nauki, koszt książek i innych pomocy naukowych oraz wszelkie inne
wydatki, jakie wiążą się z kursami na następujących poziomach:
– studia inżynierskie,
– studia licencjackie,
– studia magisterskie,
– MBA,
– studia doktoranckie.
Oferujemy sześć dodatkowych dni płatnego urlopu w ciągu roku akademickiego, aby pracownicy mogli dobrze przygotować się do egzaminów.
Inwestujemy w ten sposób w naszych pracowników, pomagamy im wzbogacić swoją wiedzę i motywować ich do dalszej pracy dla nas, poprzez wzmacnianie ich poczucia lojalności wobec firmy.
Z programu korzysta obecnie ponad 200 pracowników, a ich liczba stale rośnie.

Zakres działania – uznawanie nieformalnych kompetencji jako
pole do działania dla przedstawicieli związkowych
Dlaczego
należy zacząć brać
czynny
udział

Istnieją istotne korzyści dla poszczególnych jednostek, jak i dla firm! Jako osoby reprezentujące interesy pracowników, powinniśmy najpierw skupić się na korzyściach poszczególnych
jednostek: efektywny system oceny oferuje ocenianie poprzez wyczerpującą analizę umożliwiającą osobom odkrycie umiejętności, których były dotychczas nieświadome. Miejsca pracy
są wspaniałym środowiskiem do nauki.

Istnieją dwa obszary do działania dla rad pracowniczych i przedstawicieli związków zawodowych:
1. informowanie, zachęcanie i wspieranie kolegów, by ich kompetencje zostały uznane
w systemie formalnym,
2. utworzenie modeli uznawania kompetencji nabytych w nieformalny i pozaformalny sposób.
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W kolejnych rozdziałach opisane zostały zakresy działania w tej dziedzinie. Ważne jest, aby
pamiętać, że ostatecznym celem powinno być zawsze uznanie kompetencji w systemie formalnym, gdyż oferuje to większe korzyści jednostkom, ale należy również pamiętać, że tworzenie modeli dokumentowania i oceny kompetencji wynikających z nieformalnego
i pozaformalnego kształcenia w firmie może również prowadzić do istotnych korzyści dla koleżanek i kolegów związkowców. W zależności od sytuacji w firmie, może to prowadzić
do awansu, lepszej płacy, lepszej identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz możliwości uzyskania lepszych ofert pracy (wewnątrz firmy i poza nią) dla przedstawicieli związkowych.
W tym celu musimy opisać 3-stopniowy model czynnego działania w tej dziedzinie, począwszy od informacji, dokumentacji kompetencji i ich oceny.

Pierwsze kroki – jak podejść do problemu w zakładzie pracy
Jak zaznaczono powyżej, taka działalność może przynieść korzyści nie tylko pracownikom,
ale również przedsiębiorstwom. Oto kilka przykładów, które można wykorzystać, aby przekonać kierownictwo zakładu pracy o zaletach uznawania nieformalnego i pozaformalnego
kształcenia na poziomie przedsiębiorstwa:
– stosowanie procedur sprawdzania poprawności może pomóc zidentyfikować i lepiej rozpoznawać kompetencje w biznesie;
– ocenianie istniejących i wymaganych kompetencji pomoże doskonalić proces i zapewnić
innowacyjność;
– zatwierdzanie kompetencji wynikających z nieformalnego i pozaformalnego ksztalcenia
może pomóc zidentyfikować braki w umiejętnościach, a następnie zaoferować szkolenia
na terenie firm w celu wyrównania tych braków.
Przykładowy model procesu walidacji w zakładzie pracy:

Budowanie zaangażowania

Organizacja zakładowa lub rada pracownicza dowiaduje się
o możliwości stworzenia zakładowego systemu wspierania rozwój kwalifikacji i uzyskuje wiedzę o tym, co i jak można zrobić.
Zaangażowanie się w dokumentowanie umiejętności i kompetencji jest jednakowe na wszystkich szczeblach decyzyjnych.

Ocena wymaganych kompe- Wszystkie funkcje i miejsca pracy w firmie są opisane,
tencji
kompetencje wymagane do realizacji tych funkcji są zdefiniowane.

Informacja o kandydatach

Zaangażowanie kandydatów wymaga informacji o procesie, celach, możliwościach, a także trudnościach, które
kandydaci mogą napotkać.
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Sporządzenie portfolio

Kandydaci sporządzają portfolio, zapisują wszystkie swoje
edukacyjne, szkoleniowe i zawodowe doświadczenia oraz
przedstawiają dowody udokumentowanych lub nieudokumentowanych nabytych kwalifikacji, dokonując samooceny.

Ocena

Grupa oceniająca (najlepiej składająca się z przedstawicieli
kadr z przedstawicielami pracowników) może rozpocząć
ocenę profilu kandydata. Możliwe jest również włączenie
oceniających spoza firmy.

Osobisty plan rozwoju

Wyniki oceny są omawiane z kandydatami i stają się podstawą planu rozwoju osobistego, który bierze pod uwagę
kompetencje i potrzeby kandydata oraz firmy.

Szkolenie zawodowe

Szkolenie jest określone i dopasowane do osobistego
planu rozwoju

Walidacja kompetencji

Kompetencje są zatwierdzone przez firmę, na przykład
w formie indywidualnego świadectwa. Walidacja zostaje
uwzględniona w planowaniu pracy, przyszłych szkoleń,
w planowaniu rozwoju zawodowego oraz systemu wynagrodzeń.

Na podstawie CEDEFOP, 2009

Informowanie pracowników o możliwościach rozwoju – pierwszy etap uznania
Wspieranie
koleżanek
i kolegów
w procesie
uznawania
ich kompetencji
Informacja
o możliwościach zatwierdzania
kwalifikacji
to pierwszy
krok
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Zanim osoba podejmuje decyzję o uznaniu kształcenia nieformalnego i pozaformalnego,
musi on / ona znać jego wartość, to czego się powinna spodziewać po procesie, jakie koszty
może ponieść itp. Informowanie koleżanek i kolegów, zainteresowanych potwierdzeniem
swoich kompetencji, to pierwszy krok. Tylko dzięki szczegółowej i dokładnej informacji możemy stworzyć warunki do uznawania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.
Umożliwienie dostępu:
informowanie o możliwościach:
• zawierające wiadomości na temat terminów i potencjalnych kosztów (w jakim stopniu
mogą one zostać zwrócone);
• zawierające konkretne / precyzyjne dane na temat wymogów procesu walidacji;
• zawierające wiadomości na temat możliwości udziału w szkoleniach organizowanych
przed procesem walidacji.

Jeszcze przed podjęciem decyzji o uznaniu swoich kompetencji, osoby zainteresowane powinni wiedzieć, jakie to ma znaczenie dla rozwoju ich kariery zawodowej, jakie mogą pojawić sie implikacje, czego powinni oczekiwać, jakie im to daje możliwości itp. Pierwszym
krokiem do wspierania pracowników jest zapewnienie im informacji o zaletach i wadach
procesu walidacji.
Dwustopniowa informacja oraz wskazówki:
1. wstępna informacja przekazana przez przedstawicieli związków zawodowych i rad pracowniczych;
2. skierowanie zainteresowanych do instytucji doradczych.
Wstępne informacje mogą być przekazane przez przedstawicielstwa pracowników, jeśli wiedzą one wystarczająco dużo na ten temat. Jeśli jednak potrzebna jest bardziej szczegółowa
informacja, pracownicy powinni zostać skierowani do instytucji doradczych. Oto lista organizacji, które świadczą usługi, których poszukujesz.
W liście kontrolnej jest sekcja poświecona temu, jakie informacje należy udostępnić pracownikom.

Dokumentowanie
Udokumentowanie kompetencji zdobytych w wyniku kształcenia nieformalnego i pozaformalnego jest drugim krokiem w kierunku ich uznania. Jak opisano powyżej, jest to również
ważna część wielu procedur uznawania kwalifikacji w ramach systemów formalnych. Jednak
może to być również przydatne, gdy chcemy ustalić procedury wewnętrzne w firmie dotyczące uznawania nieformalnego i pozaformalnego kształcenia.
Istnieją różne sposoby dokumentowania pozaformalnych i nieformalnych procesów uczenia
się, najczęściej w tym celu używane jest portfolio. Może ono być również wykorzystywane
do celów oceny (patrz następny rozdział).
Budowanie portfolio to złożony proces. Łączy on w sobie różne formy dokumentacji procesów uczenia się. Zwykle zawiera jakąś formę samooceny, w którym uczący się sam
anal;izuje swój proces uczenia się i jego wyniki poprzez wykorzystanie różnych form dokumentacji (CV, opisu zakresu obowiązków wiążących sie z wykonywanym zawodem). Samoocena jest uzupełniona innymi rodzajami dokumentacji. Dowody pozaformalnego
kształcenia (certyfikaty, potwierdzenie uczestnictwa w kursach itp.) mogą być również
uwzględnione w portfolio. Jeśli jest ono również używane do celów kształtujących (tj. jeszcze podczas trwającej nauki), może zawierać materiały dokumentujące postępy, takie jak
pamiętnik, indywidualny plan rozwoju itp. One także mogą być wykorzystywane w procesie oceniania.

Uczynienie
kompetencji
widocznymi

Proces dokumentowania efektów nauki, zwłaszcza jeśli odbywa się poprzez budowanie
portfolio, może być bardzo pomocny dla osób uczących się. Proces zbierania dowodów posiadanych kompetencji i przeprowadzanie samooceny umożliwia refleksję nad samym procesem kształcenia, szczególnie ważna dla samego uczącego sie, który często nie zdaje sobie
sprawy z faktu, że taki proces ma miejsce. Proces dokumentowania staje sie zatem częścią
procesu uczenia się.
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Warto rozważyć wprowadzenie modelu dokumentowania kompetencji pracowników, który
będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom zakładu pracy. Dokumentacja, będąca podstawą do uznania w ramach formalnego systemu, może być następnie wykorzystana do
określenia dalszego zapotrzebowania w kwestii szkoleń (jeżeli jest to możliwe do przeprowadzenia w danym kraju), rozwoju zawodowego personelu, a także awansu zawodowego,
ścieżki kariery wewnątrz firmy, wzrostu wynagrodzeń lub do celów potwierdzenia potencjalnym, nowym pracodawcom wyników dotyczących kształcenia i rozwoju.
Oto przykład, jak dokumentacja kompetencji może być prowadzona w waszym zakładzie
pracy:
poprzez użycie wcześniej wypróbowanego modelu (oczywiście w zakładach, w których
takie modele / procedury istnieją);
CV, certyfikaty / świadectwa, potwierdzenia uczestnictwa w kursach etc.;
poprzez twórczą, kształtującą ocenę: osobisty plan rozwoju, plan szkolenia, notatki z corocznych spotkań dotyczących rozwoju zawodowego etc.;
przykłady / próbki wykonanych prac, których ocena została dokonana przez szkoleniowca / mentora w procesie nauki (osobę nadzorującą), oceniona przez zespół.

Istnieją różne typy portfolio, ale zwykle zawierają one następujące elementy:
wskazują na wyraźne efekty nauki udokumentowane w celach uznania kompetencji;
koncentrują się na procesach uczenia się i wynikach w nauce;
zawierają próbki / dokumentację wykonanych prac, która zazwyczaj nie jest efektem krótkotrwałych działań lecz procesu toczącego się przez dłuższy czas;
zawierają dokumentacje pracy, do oceny której użyto różnych narzędzi oceniania;
zawierają wiele opisów wykonanej pracy oraz jej ewaluacje dokonane przez uczącego
się, rówieśników, nauczycieli etc.
Metody dokumentowania kompetencji znajdują się w podrozdziale zatytułowanym „Narzędzia”.
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Ocena kompetencji
Identyfikacja i walidacja pozaformalnego i nieformalnego uczenia się powinna być dobrowolna. Jednakże, w celu zapewnienia, że walidacja i uznawanie nieformalnego uczenia się jest
ogólnie dostępne i sprawiedliwe dla wszystkich, pewne zasady muszą być przestrzegane. Powinna być zapewniona wystarczająca ilość informacji na temat korzyści i wyzwań związanych
z procesem walidacji, potencjalnych kosztów i wysiłku, jaki należy włożyć w ten proces. Ponadto, uczący się będą potrzebowali wsparcia przy ocenie własnych umiejętności i kompetencji, niezbędnego do uzyskania kwalifikacji w procesie uznawania nieformalnego kształcenia.
Ocena kształcenia nieformalnego i pozaformalnego często opiera się na portfolio (patrz dokumentacja kompetencji), co wiąże się z pewną formą samooceny. Samoocena jest dobrym
punktem wyjścia. Daje możliwość refleksji dotyczącej procesów uczenia się i wyników nauki,
ocenienia własnych zdolności i diagnozowania potencjalnych luk w kompetencjach, które
mogą być nadrobione dzięki udziałowi w dalszych szkoleniach. Samoocena może i powinna
być proces nadzorowanym. Osoba nadzorująca pomaga odkryć kompetencje. Nieformalne
uczenie charakteryzuje nieświadomość zachodzącego procesu, a co za tym idzie, jednostki
są zazwyczaj nieświadome nabytych kompetencji w tym procesie kompetencji.
Chociaż samoocena jest często częścią walidacji nieformalnych i pozaformalnych form uczenia się, rożne metody oceny zewnętrznej odgrywają niekiedy większą rolę w tym procesie.
Istnieje wiele narzędzi do oceny wyników kształcenia (niezależnie od charakteru nauki). Narzędzia lub metody oceniania powinny odpowiadać specyfice uzyskanych rezultatów podlegających ocenie. Teoretyczne efekty w nauce mogą być lepiej uchwycone przy użyciu
różnych metod niż umiejętności praktyczne.
Niektóre metody oceny są skuteczniejsze niż inne, zwłaszcza w wypadku oceny kompetencji
wynikających z kształcenia nieformalnego i pozaformalnego. Ważne jest, aby dobrze zapoznać sie z zasadami, zaletami i wadami określonych metod oceniania, aby być w stanie wybrać najlepsza z nich. W części „Listy kontrolne znajdziesz przegląd metod oceniania.

Korzyści płynące z samooceny

Listy kontrolne pomagające w rozpoznaniu nieformalnego i pozaformalnego kształcenia wewnątrz firm
Listy kontrolne stanowią pomoc w formułowaniu i zadawaniu właściwych pytań dotyczących
wdrażania procedur rozpoznawania i uznawania nieformalnego i pozaformalnego kształcenia.
Zasady skutecznej walidacji
Walidacja musi być dobrowolna.
Należy szanować prywatność jednostek oraz uwzględniać prawo do ochrony
danych osobowych.
Powinny być zagwarantowane jednakowy dostęp do walidacji i sprawiedliwe
traktowanie.
Wszystkie strony w zakładzie pracy powinny być zaangażowane w ten proces:
zarząd, kadry, reprezentacja pracownicza, pracownicy) – udział powinien być
wyważony.
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Powinna być zapewniona informacja (wytyczne i doradztwo).
Powinny być wprowadzone skuteczne mechanizmy kontroli jakości (patrz lista
kontrolna monitorowania jakości).
Zasady etyczne powinny być respektowane, a dane chronione.
Proces, procedury i kryteria powinny być przejrzyste.
Proces walidacji powinien być bezstronny i powinno się tak go organizować, by
unikać konfliktu interesów.
Powinny być zachowane proporcje pomiędzy kosztami a korzyściami.
Oceniający i doradcy powinni posiadać kwalifikacje i gwarantujące jakość.
Należy odpowiedzieć sobie na pytania:
Czy wyniki walidacji mają przełożenie na system formalny? Czy jest to pożądane przez uczącego się? Czy istnieje wyraźny związek pomiędzy pożądanymi
wynikami nauki a metodami oceniania?

Informowanie zainteresowanych koleżanek i kolegów
W jakich terminach odbywa się walidacja?
Jakie są koszty? Czy jest jakieś dofinansowanie?
Jaka jest procedura? Jak odbywa się proces walidacji? Jeśli formy dowodów / dokumentowania kompetencji są akceptowalne? Przez kogo są przygotowywane?
Czego należy się spodziewać w trakcie oceniania?
Jakie są standardy podlegające ocenie? Jakie są szczegółowa informacje na
temat kompetencji podlegających walidacji?
Jakie metody oceny zostaną użyte?
Czy są możliwości odbycia szkoleń, by uzupełnić braki w kompetencjach?
Jakie są koszty i terminy ofert szkoleniowych? Czy zakład pracy posiada możliwości pokrycia kosztów szkoleń?
Czy istnieją procedury odwoławcze na wypadek oceny negatywnej?
Jakie są korzyści wynikające z uznania kwalifikacji? Czego może pracownik po
tym oczekiwać? Awansu? Wyższej pensji?
Czy istnieją dalsze możliwości szkolenia po uznaniu danych kwalifikacji? Jaka
ścieżka dalszego kształcenia byłaby interesująca dla pracownika?
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Zasady właściwego oceniania
Ważność/ Słuszność:
Metoda oceniania musi pomóc w ocenie tego, co tej ocenie podlega.
Niezawodność:
Zakres, w jakim metody oceny dają te same rezultaty, jeśli egzaminowany jest
oceniany na tych samych warunkach.
Uczciwość:
Ocena musi być obiektywna.
Zakres poznawczy:
Forma oceny musi pozwolić oceniającemu wydać opinię o zakresie i dogłębności procesu uczenia się osoby egzaminowanej.

Metody oceniania
1. Debata
(daje uczestnikom możliwość
zademonstrowania zakresu
swojej wiedzy i umiejętności
komunikowania się)

Zalety: Skuteczna przy ocenianiu wiedzy; daje możliwość dyskursu demonstrującego komunikatywne i społeczne kompetencje.
Wady: Nie nadaje się przy ocenianiu umiejętności.

2. Metoda deklaracji
(bazuje na umiejętności identyfikacji i rejestrowaniu własnych kompetencji, zazwyczaj
monitorowanych przez osobę
trzecią)

Zalety: Pomaga jednostkom w przeprowadzeniu analizy swoich kompetencji, umożliwia krytyczną refleksję,
może zawierać próbki wykonanej pracy.
Wady: Stosowana pojedynczo, nie gwarantuje neutralnej i niezależnej oceny kompetencji, dlatego też jest
często stosowana w połączeniu z innymi metodami.

3. Rozmowa
(przeprowadzana przez egzaminatorów często będąca następstwem jakiejś innej formy
oceny)

Zalety: Rozmowy są szczególnie pomocne w sytuacjach, w których ważna jest opinia. Są dobrym narzędziem uzupełniającym wrażenia uzyskane z innych
form oceny.
Wady: Rozmowa sama w sobie nie może dobrze ocenić jakości pracy (zwłaszcza umiejętności). Niektórzy
krytykują również fakt, że ta metoda może być bardzo
stresująca dla osoby egzaminowanej.

4. Obserwacja
(obserwacja jednostki podczas
pracy, ocena określonych warunków / środowiska)

Zalety: Możliwość obserwacji prawdziwej pracy od
strony praktycznej. Ta forma oceny jest mało stresująca, zwłaszcza dla uczących się w sposób nieformalny,
ponieważ odbywa się w warunkach codziennej pracy.
Wady: W zależności od okoliczności, może być skomplikowana, czasochłonna i droga.
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5. Portfolio
(portfolio jest mieszaniną
metod stosowanych na kolejno po sobie następujących
etapach podlegających dokumentowaniu)

Zalety: Portfolio umożliwia wyczerpującą analizę kompetencji. Umożliwia ono aktywny udział jednostki w procesie oceniania, a sama forma oceniania jest bardzo
elastyczna.
Wady: Wady wynikają zazwyczaj z faktu, że jednostki
nie są odpowiednio wspierane podczas przygotowywania portfolio. Proces ten musi być nadzorowany
przez nauczyciela / mentora.

6. Prezentacja
(egzaminowany przygotowuje
prezentację, którą przestawia
przed komisją egzaminacyjną)

Zalety: Skuteczna metoda oceny analitycznych kompetencji i komunikatywności. Podobnie jak rozmowa jest
to dobre narzędzie uzupełniające wrażenia z innych
form oceny, zwłaszcza prawdziwych zadań do wykonania w pracy oraz projektów.
Wady: Podobnie jak rozmowa, ta forma oceny może
wywołać duży stres.

7. Zadania zlecane
w pracy/projekty
(ta forma oceny opiera się na
zadaniu do wykonania
w pracy / projekcie; egzaminowany zazwyczaj wykonuje polecenie lub projekt w czasie
pracy i przestawia prezentację
przed komisją egzaminacyjną)

Zalety: Metoda o dużym znaczeniu praktycznym gdyż
ocenie podlegają prawdziwe sytuacje w miejscu pracy.
Egzaminowany ma możliwość zainwestowania czasu
i wysiłku w zadanie / projekt i udokumentować ten proces
oraz przedstawić ową dokumentację przed komisją egzaminacyjną.
Wady: W dużej mierze zależy od jakości współpracy
z zakładem pracy.

8. Symulacja
(egzaminowany wykonuje
pewne zadania w warunkach
symulujących typową sytuację
w miejscu pracy)

Zalety: Zbliżone do prawdziwego życia. Pozwala ocenić skomplikowane umiejętności interakcyjne.
Wady: Skomplikowana i droga do przeprowadzenia.

9. Testy i egzaminy
(kandydat odpowiada ustnie
bądź pisemnie na zestaw
pytań)

Zalety: Dobry sposób oceny wiedzy teoretycznej. Ta
metoda jest często stosowana przy ocenie kształcenia
formalnego ponieważ jest tania i pozwala sprawdzić
wiedzę wielu osób naraz.
Wady: Nie jest to właściwa metoda oceny umiejętności i kompetencji. Może faworyzować egzaminowanych posiadających dobre umiejętności pisania. Może
być też stresująca dla osób egzaminowanych.

NARZĘDZIA
Przykłady oceniania portfolio
Ocena portfolio to złożony proces, który charakteryzują następujące cechy:
jest to proces o charakterze zarówno ciągłym (to znaczy rozciągniętym w czasie), jak
i zakończonym (to znaczy prowadzącym do jakiś konkluzji), dający możliwość monitorowania i dokumentowania postępów w nauce w celu uzyskania pożądanych wyników;
jest wielowymiarowy, co oznacza, że odzwierciedla szereg dowodów i procesów uczenia się;
umożliwia ocenę przez wiele osób, w tym samoocenę, ocenę z zewnątrz lub grupową,
a tym samym pozwala na naukę poprzez dokumentowanie rezultatów naukowych.

Wytyczne do samooceny
Przedstawiamy dwa modele wytycznych do samooceny. Jeden to ogólny model oparty na
CV, który może być używany we wszystkich branżach i we wszystkich miejscach pracy. Korzyścią płynącą z użycia takiego modelu jest to, że może on być zastosowany we wszystkich
środowiskach pracy i zawiera kompetencje, które niekoniecznie wiążą się z miejscem pracy.
Drugi model opiera się na konkretnych rezultatach naukowych. Może bazować na opisie
pracy (opis stosowany wewnątrz zakładów pracy podsumowujących wymagane kompetencje w określonym miejscu pracy) lub opis zawodowy (oficjalne dokumenty podsumowujące
wymagane kompetencje dla całej kwalifikacji lub dla opisu jakiegoś jej aspektu (np. opisu
dalszego szkolenia, specjalizacji itp.).
Korzyścią stosowania tego modelu jest to, że konkretne kompetencje mogą zostać ocenione
bezpośrednio w powiązaniu z miejscem pracy lub kwalifikacją. Jest zatem możliwe wykorzystanie tego modelu jako podstawy do identyfikacji wymaganych dalszych szkoleń w celu
pozyskania kwalifikacji poprzez uznanie kształcenia nieformalnego.
Korzystanie z obydwu modeli może okazać się bardzo pomocne, począwszy od tego opartego na CV, a zatem samoocenie, a skończywszy na tym opartym na opisie / profilu.
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1 – Biografia zawodowa
Biografia zawodowa

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Certyfikat ukończenia szkoły:
Kwalifikacja:
Dalsze szkolenie:
Obecne stanowisko:

Obecnie zatrudniona / y jako:
Zatrudniona /y od:

na pełen etat

/ na część etatu

Podstawowe obowiązki:

Opis obowiązków:

Wcześniejsze zatrudnienie:
Pracował(a) jako (stanowisko) w (nazwa firmy) od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zadania i obowiązki na tym stanowisku i obowiązki w tej pracy (główne, jeśli dotyczy):

Główne cechy zadań w wykonywanej pracy:

Wiedza faktyczna nabyta w miejscu pracy:
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Wiedza informatyczna nabyta w miejscu pracy:

Wiedza nabyta w miejscu pracy w odniesieniu do tego miejsca pracy (branży):

Wiedza dotycząca przepisów bezpieczeństwa nabyta w miejscu pracy

Wiedza dotycząca aspektów stabilnego rozwoju i ochrony środowiska nabyta w miejscu pracy:

Język ojczysty:

Inne języki:

Poza tym wiem, że / Potrafię…

Moje mocne strony to...

Chcę się dalej rozwijać w dziedzinie...
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2 – Samoocena bazująca na opisie / profilu
Krok 1
Znajdź opis swojej pracy lub inny opis zawodu. Skopiuj zawartą w nim listę kompetencji /
umiejętności (to znaczy wyniki nauki). Jeśli nie zawiera on żadnych kompetencji / umiejętności, możesz sporządzić listę zadań i obowiązków.
Krok 2
Przyjrzyj się każdemu wynikowi kształcenia, zadaniu i obowiązkowi, a następnie pomyśl, jak
możesz to powiązać z własną pracą. Zadaj sobie następujące pytania:
Czy ja to teraz robię?
Czy mógłbym / mogłabym to robić?
Czy jest to ważne w mojej codziennej pracy?
Czy ja naprawdę wiem, co to oznacza i co się z tym wiąże?
Krok 3
Każdemu rezultatowi nauki/ zadaniu przypisz poziom zaawansowania, który najlepiej określa
twoje umiejętności w danej dziedzinie. Spójrz na poniższą tabelkę. Ocena jest następująca:
1. Nie dotyczy – Ten rezultat / zadanie nie dotyczy mojej pracy.
2. Niekompetentny – Nie jestem kompetentna /y w żadnym aspekcie danego rezultatu. Zadania i wymagam szkolenia w tej dziedzinie.
3. Kompetentny, ale wymagający pomocy – Jestem kompetentna/y w większości aspektów
dotyczących tego zadania, ale wymagam pomocy/ nadzoru.
4. Kompetentny – Jestem kompetentna/y, mogę wykonać to zadanie w pełni samodzielnie.
5. Kompetentny we wspieraniu, nadzorowaniu innych – Jestem kompetentna/y, by pomóc
przy wykonaniu tego zadania innych lub ich nadzorować.
6. Kompetentny i mogący szkolić innych – Jestem w stanie szkolić innych w celu pozyskania pożądanego rezultatu w nauce lub wykonania zadania.
Krok 4
Dowiedz się o możliwościach szkolenia, by uzupełnić luki w swojej wiedzy. Dowiedz się jak,
możesz otrzymać certyfikat potwierdzający zdobycie określonych kwalifikacji. Przedyskutuj
możliwości szkolenia / rozwoju zawodowego w swoim miejscu pracy.

6 – Kompetentny
i mogący szkolić
innych

5 – Kompetentny
do nadzoru

4 – Kompetentny

3 – Kompetentny
w trakcie nauki

2 – Niekompetentny
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1 – Nie dotyczy

Wyniki w nauce/ zadania

Osobisty plan rozwoju
Mój osobisty plan rozwoju
Imię:
Cele
Co chciałbym/
chciałabym
osiągnąć

Działania
Co zrobię, by
osiągnąć cele
zapewniające
mój rozwój

Przeszkody
Co mogłoby mi
utrudnić osiągnięcie wyznaczonych celów

Rozwiązania
Jak mógłbym /
mogłabym pokonać napotkane
przeszkody

Czas trwania
i terminy
Mój szczegółowy grafik
(rozkład zajęć)

1.

2.

3.
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Inne dokumenty
Więcej informacji o projekcie PIN: www.eqf-pin.eu
Zasady walidacji pozaformalnego i nieformalnego kształcenia:
• Europejskie wytyczne dotyczące walidacji pozaformalnego i nieformalnego kształcenia, CEDEFOP,
2009
• http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=63

Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego
• http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:PL:PDF
Różne podejścia w Europie:
• Walidacja pozaformalnego i nieformalnego kształcenia w Europie – Opis / Streszczenie,
CEDEFOP, 2007
Budowa krajowego systemu kwalifikacji
• Zobacz prezentację na temat krajowego systemu kwalifikacji:
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/do-pobrania/96-budowa-krajowego-systemu-kwalifikacji
Animacja o Ramie Kwalifikacji
• http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/
Kwalifikacje po europejsku – broszura
• http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/do-pobrania/340-broszura-i-ulotka
Krajowy system kwalifikacji – szczegóły cz. I i cz. II
• http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/do-pobrania
Biblioteka KRK
• http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/?database=biblioteka-krk
Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?
• http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/index.php?&lvl=categ_see&id=24&main=1&id_thes=1
Certyfikacja w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
• http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/index.php?&lvl=categ_see&id=17&main=1&id_thes=1
Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się
przez całe życie
• http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=452
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Podziel się z nami swoją opinią o przydatności przewodnika
Czy uważasz, że ten przewodnik jest przydatny dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładzie pracy? Co twoim zdaniem uczyniłoby go jeszcze przydatniejszym?
Czy czegoś brakuje – zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości podjęcia czynnych działań
w zakładzie pracy?
Czy uważasz, że listy kontrolne są przydatne? Czy masz jakieś dodatkowe pomysły odnośnie do tych list?
Dodatkowe komentarze?
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