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Wstęp
Pojęcia akredytacji (łać. accredere, dawać wiarę) używa się, aby opisać okoliczność,
w której ogólnie uznana instancja zaświadcza dla jakiejś innej instancji spełnienie
szczególnych (przydatnych) właściwości. W obszarze szkolnictwa wyższego jest to
akredytacja jednego z narzędzi, które służy do zapewnienia jakości. Istotą postępowania jest ocena jakości, np. kierunku studiów przez eksperta (niezależni wykładowcy i studenci innych szkół wyższych jak również przedstawiciele praktyki zawodowej).
W niniejszym przypadku poddano ocenie (akredytacja lub akceptacja) plan treningowy poprzez wprowadzenie go jako moduł lub kurs na różnych kierunkach studiów w
Szwajcarskim Wyższym Instytucie Kształcenia Zawodowego
(Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)) w Zollikofen, jak również jako część kilku
modułów na różnych kierunkach w Wyższej Szkole Federalnego Urzędu Pracy
(Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)) w Mannheimie (Niemcy).
Powodem integracji planu treningowego na różnych kierunkach studiów była możliwość kompleksowego zetknięcia się różnych grup osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe (nauczycieli w szkołach zawodowych, zakładowych oraz pozazakładowych instruktorów jak również trenerów) oraz specjalistów ds. doradztwa (doradców zawodowych, doradców indywidualnego przypadku jak również pośredników
pracy) już w czasie studiów z tematyką identyfikacji i doradztwem uczniom zagrożonych ryzykiem przerwania edukacji zarówno w dualnym, jak i szkolnym systemie
kształcenia zawodowego.
Takie postępowanie ma pozytywny wpływ na realizację projektu PraeLab, ponieważ
plan treningowy zostanie akredytowany i zaakceptowany. Ponadto poprzez integrację planu treningowego na różnych kierunkach studiów można zachować i zapewnić
dyseminację i długotrwałość celów projektu.
Pierwsze procesy zapewnienia jakości przebiegły pomyślnie poprzez akredytacje i
akceptację planu treningowego dla osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe
oraz specjalistów ds. doradztwa w odniesieniu do "rozpoznawania i zapobiegania
przerywaniu edukacji wśród młodzież" przez Federalny Urząd ds. Kształcenia Zawodowego i Technologii (BBT) w Szwajcarii oraz Centralną Agencję ds. Ewaluacji i
Akredytacji (ZEvA) w Niemczech. Tym samym w krajach partnerskich Austrii, Włoszech, Polsce i Luksemburgu można wprowadzić plan treningowy do akredytacji i
akceptacji oraz w razie potrzeby złożyć wniosek w odpowiednim ministerstwie o certyfikację typową dla danego kraju.
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Postępowanie akredytacyjne na EHB
W ramach dwóch postępowań akredytacyjnych, o które Szwajcarski Wyższy Instytut
ds. Kształcenia Zawodowego (Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung
(EHB)) w Zollikofen złożył wniosek w Federalnym Urzędzie ds. Kształcenia Zawodowego i Technologii (BBT) w Bernie (Szwajcaria), udzielono akceptacji dla następujących kierunków studiów, w przypadku których uznano plan treningowy jako "Moduł 5:
badanie, ocena oraz wspieranie kompetencji":
1. 20 ECTS kierunek studiów, „Podstawowy rodzaj aktywności zawodowej w
kształceniu zakładowym“
Dyplom: Szwajcarski Certyfikat
Akredytacja: Na mocy zarządzenia z dnia 22 grudnia 2009 r. BBT akredytował ten kierunek kształcenia na EHB.
2. 60 ECTS kierunek studiów, „Podstawowy rodzaj nauczania zawodowego w
szkołach zawodowych na zawodoznawstwie"
Dyplom: Szwajcarski Dyplom
Akceptacja: Na mocy zarządzenia z dnia 29 listopada 2010 r. BBT akredytował ten kierunek kształcenia na EHB.

Szczegółowy opis treści modułu obu kierunków studiów znajdują się pod poniższymi adresami:
http://www.ehb-schweiz.ch/de/ausbildung/zertifikatsausbildungen/Seiten/
hauptberuflicheerufsbildnerinnen.aspx (ostatnia zmiana dn. 01.08.2012 r.)
http://www.ehb-schweiz.ch/de/ausbildung/diplomstudiengaenge/Seiten/
berufskundlicherunterrichtanberufsfachschulen.aspx (ostatnia zmiana dn. 01.08.2012 r.)
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(Ponowne) postępowanie akredytacyjne na HdBA
W ramach programu (ponownego) postępowania akredytacyjnego, o który Wyższa
Szkola Federalnego Urzędu Pracy (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit
(HdBA)) w Mannheimie (Niemcy) złożyła wniosek w Centralnej Agencji ds. Ewaluacji
i Akredytacji (Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur (ZEvA)) w Hanowerze (Niemcy), udzielono akceptacji dla następujących kierunków studiów, w których
wykazano plan treningowy w modułach "3.07 Nauki dot. zawodów i pracy I: Analiza
zawodów i wymagań zawodowych", "3.08 Nauki dot. zawodów i pracy I: Zarządzanie
informacją w doradztwie zawodowym" oraz "C-BBF-1: Doradztwo zawodowe / orientacja zawodowa":
1. 180 ECTS studia licencjackie „Doradztwo zorientowane na zatrudnienie oraz
doradztwo indywidualnego przypadku“
Dyplom: licencjat
Data (ponownej) akredytacji: 5 lipiec 2011 r.
2. 180 ECTS studia licencjackie „Zarządzanie rynkiem pracy“
Dyplom: licencjat
Data (ponownej) akredytacji: 5 lipiec 2011 r.

Szczegółowy opis treści modułu obu kierunków studiów znajdują się pod poniższym adresem:
http://www.hdba.de/fileadmin/redaktion/downloads/Modulkatalog.pdf

Wskazówki dot. akredytacji:
http://www.zeva.org/de/programmakkreditierung/akkreditierte-studiengaenge/detail/2954/ (ostatnia
zmiana dn. 01.12.2011 r.)
http://www.zeva.org/de/programmakkreditierung/akkreditierte-studiengaenge/detail/2952/ (ostatnia
zmiana dn. 01.12.2011 r.)
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Opis modułów aktualnego planu treningowego "Rozpoznawanie i
zapobieganie przerywaniu edukacji wśród młodzież" dla osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe i specjalistów ds. doradztwa
Grupy docelowe

Nauczyciele, instruktorzy, doradcy, case manager, pośrednicy pracy, pedagodzy społeczni

Nazwa modułu

Rozpoznawanie i analizowanie ponadzawodowych kompetencji i ryzyka
przerwania edukacji, jak również planowanie, przeprowadzanie i ewaluacja
sekwencji doradczych

Cele i kompetencje Uczestnicy powinni:

Treści zajęć edukacyjnych / kursu

•

móc opisać znaczenie wczesnego rozpoznawania / wspierania / zapobiegania przerywaniu edukacji przez młodzież

•

móc ocenić znaczenie ponadzawodowych kompetencji w odniesieniu do
podstawowego kształcenia zawodowego

•

móc opisać, obsłużyć i zastosować na młodzieży narzędzie diagnostyczne
smk72+

•

móc ocenić i zinterpretować profile kompetencji ponadzawodowych jak również tabele dot. ryzyka i powodów przerwania edukacji.

•

móc zaplanować, przeprowadzić i ewaluować sekwencje doradcze z pomocą
rzeczywistych danych o młodzieży z uwzględnieniem informacji zawodowych

•

móc opisać i zastosować Critical Incidents Technique CIT

•

móc przeprowadzić zróżnicowane analizy i opisy potrzeb uzyskiwania informacji o młodzieży

•

móc pozyskiwać i opracowywać aktualne informacje dot. specyfikacji zawodów

•

móc porównać krajowe i międzynarodowe oferty kształcenia, kształcenia
ustawicznego oraz wyższego

•

móc analizować zawody i możliwości zatrudnienia w aspekcie indywidualnej
optymalizacji korzyści

•

móc zastosować wybrane postępowania jakościowych badań społecznych
oraz ewaluacji

Zagłębienie się w zawodoznawstwo i doradztwo zawodowe:
•

Pojęcia kompetencji, modele kompetencji, dane statystyczne dot. przerwań
edukacji, powody przerywania edukacji, wspieranie i prewencja

•

Diagnostyka, kryteria jakości testów, analiza

•

Pogłębione ćwiczenia doradcze oraz zarządzanie informacjami

•

Strategie komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów

•

Biografie zawodowe, drogi do kariery i przebieg życia zawodowego

•

Praca w projekcie
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Liczba przydzielonych punktów
ECTS (pensum
pracy)

5 (125)
25 h Obecność podczas trzech dni
75 h fazy uczenia, rozwoju i realizacji
25 h postępowanie kwalifikacyjne na bazie raportu (fakultatywnie)

Polecana literatura Balzer, L., Ertelt, B.J., Frey, A. (2012). Erfassung und Prävention von Ausbil/ Materiał podstadungsabbrüchen – die praktische Umsetzung im EU-Projekt PraeLab. In:
wowy
Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.). Diagnostik und Prävention von Abbrüchen in der Berufsbildung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik (im
Druck). [Rozpoznanie i zapobieganie przerywaniu edukacji - praktyczne zastosowanie projektu PraeLab]
Ertelt, B.J., Schulz, W.E. (2011). Handbuch Beratungskompetenz (3. Aufl.). Leonberg: Rosenberger. [Podręcznik kompetencji doradczych]
Ertelt, B.J., Frey, A. (2012). Theorien der beruflichen Entwicklung und Beratung
in ihrer Bedeutung für die Abbruchsprävention. In: Baumeler, C., Ertelt, B.J.,
Frey, A. (Hrsg.), a.a.O. [Teorie rozwoju zawodowego i doradztwa w odniesieniu do zapobiegania przerywaniu edukacji]
Ertelt, B.J. (2003). Prävention von Ausbildungsabbrüchen durch Berufsberatung.
In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesagentur für Arbeit (ibv), 25/2003, S. 63–67. [Zapobieganie przerywaniu edukacji
poprzez doradztwo zawodowe]
Frey, A., Ertelt, B.J., Balzer, L. (2012). Erfassung und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in der beruflichen Grundbildung in Europa: Aktueller Stand
und Perspektiven. In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.), a.a.O. [Rozpoznanie i zapobieganie przerywaniu edukacji w podstawowym kształceniu
zawodowym w Europie: aktualny stan i perspektywy]
Grassi, A. (2010). Früherfassung und pädagogische Diagnostik. In: Wolfensberger, R. (Hrsg.), FIB-Handbuch – Individuelle Begleitung in der zweijährigen
Grundbildung (S. 50-62). [Wczesne rozpoznanie i pedagogiczna diagnostyka]
Rübner, M. (2012). Beratung von Auszubildenden mit erhöhtem Abbruchsrisiko –
Konzeptionelle Überlegungen zur Ausgestaltung des Beratungsprozesses. In:
Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.), a.a.O. [Doradztwo uczniom z wysokim ryzykiem przerwania edukacji - koncepcjonalne przemyślenia wytycznych procesu doradczego]

Prezentacje w programie Power-Point:
Balzer, L., Ertelt, B.J., Frey, A. (2011). Schulungsmaßnahme zur Erhebung und
Prävention von Ausbildungsabbrüchen. [Kroki szkoleniowe w celu ankietowania i zapobiegania przerywaniu edukacji]
Ertelt, B.J. (2011). Berufswahl- und -entwicklungstheorien (Objekttheorien). [Teorie wyboru zawodu i rozwoju (teorie obiektowe)]
Ertelt, B.J. (2011). Ausgewählte Beratungsansätze (operative Theorien). [Wybrane koncepty doradztwa (teorie operacyjne)]
Frey, A. (2011). Lehrabbruch: Gründe, Dynamik, Folgen und Prävention. [Przerwanie edukacji: powody, dynamika, skutki i prewencja]
Frey, A. (2010). Diagnose von Kompetenzen in der beruflichen Grundbildung.
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[Diagnoza kompetencji w podstawowym kształceniu zawodowym]

Metody nauczania i •
uczenia się

Wykład, ćwiczenia, praca w projekcie, praca grupowa, samodzielnie sterowane uczenie się

Metody dydaktyczne

Podczas dni kursu należy wspierać i wymagać krytycznej konfrontacji z naukowymi i praktycznymi tematami (kompetencje, przerywanie edukacji, pozyskiwanie
danych, interpretacja i ocena, doradztwo, wspieranie, prewencja). Zmiana faz
obecności oraz faz praktyki wspiera się transfer teorii na praktykę i odwrotnie.

Postępowanie
kwalifikacyjne

•

Raport (25 godz.)
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