Zbigniew Kramek, Jolanta Religa
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu
Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych
Wprowadzenie
Technologie informatyczne w edukacji ustawicznej są sposobem
interaktywnego działania w procesie nauczania – uczenia się, który wzbogaca
możliwości procesu dydaktycznego. Ze względu na swoje cechy i bogactwo
oferowanych możliwości znalazły odzwierciedlenie w priorytetach strategii
krajowych i programów międzynarodowych. Niepodważalne zalety e-learningu,
którymi są: ograniczenie kosztów nauczania, zwiększenie dostępności dalszego
podnoszenia kwalifikacji, ciągły dostęp do wiedzy, możliwość konsultacji
eksperckich, indywidualizacja kształcenia, ciągła kontrola postępów w nauce,
pozwalają prognozować, że technologia ta wniesie nową jakość do edukacji
ustawicznej oraz przez rozwój zawodowy osób i przedsiębiorstw przyczyni się
do rozwoju całego społeczeństwa.
Analiza dotychczasowych osiągnięć w ramach rozwoju technologii
informatycznych wskazuje, że profesjonalne podejście do tworzenia systemu
diagnozowania i doskonalenia kompetencji pracowniczych wiąże się
z koniecznością
rzetelnego
opracowania
materiałów
i narzędzi
informatycznych. Zagadnienia związane z diagnozowaniem i doskonaleniem
kompetencji pracowniczych powinny stanowić podstawę refleksji naukowej,
skupiającej się wokół następujących problemów badawczych:
− Jak wykorzystać technologie informatyczne w diagnozowaniu i
doskonaleniu kompetencji zawodowych?
− Jak połączyć potrzeby rynku pracy z kształceniem?
− Jak wdrożyć nowoczesne standardy i innowacyjne programy nauczaniauczenia się?
Doświadczenia ITeE-PIB w obszarze diagnozowania i doskonalenia
kompetencji zawodowych wynikają z realizacji wielu prac naukowobadawczych i projektów międzynarodowych, które przewidywały:
− wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzia informatycznego zarządzania
wiedzą i szkoleniami w przedsiębiorstwie w oparciu o analizę procesu pracy;
− opracowanie i wdrożenie e-pakietu edukacyjnego dla monterów suchej
zabudowy, dostosowanego do wymagań środowiska informatycznego i form
szkoleniowych w trybie pozaformalnym i nieformalnym wraz
z elastycznymi mechanizmami walidacji i transferu efektów uczenia się.
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Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych
Projekt Mapping of competencies as a new tool of knowledge management in
a company - Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania
wiedzą w przedsiębiorstwie <MapCom> realizowany był w ramach programu
Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji w latach
2008-2010, który miał na celu poprawę jakości szkoleń i polityki szkoleniowej
firm w celu promowania rozwoju innowacyjnych praktyk w zarządzaniu wiedzą
oraz polepszania przejrzystości i rozpoznawalności kompetencji zawodowych.
Projekt polegał na przeniesieniu na grunt polski i holenderski metodologii i
narzędzia informatycznego MapCom, służącego do analizy potrzeb
szkoleniowych w przedsiębiorstwie i bazującego na analizie procesów pracy.
Partnerstwo projektu składało się z: Towarzystwa Naukowego Organizacji
i Kierownictwa, Oddział w Gdańsku (TNOiK) jako Lidera projektu oraz Ente
ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia (En.A.I.P.
F.V.G) - Włochy; Kenniscentrum Handel (KCH) - Holandia oraz Instytutu
Technologii Eksploatacji - PIB (Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej
Gospodarki).
Idea wykorzystania zbioru kompetencji pracowniczych jako punktu
odniesienia dla tworzenia programów szkoleniowych i opisu profili
zawodowych wynika ze strategii opartej na wykazie umiejętności, obejmującym
szerszą grupę zawodów. Zgrupowane zawody tworzą szerszy kontekst
wykonywanych zadań zawodowych, umożliwiający w rezultacie osiągnięcie
większej mobilności pracowniczej na rynku pracy. Kompetencje pracownicze
są na ogół wielowątkowe, ponieważ dotyczą relacji powiązań pomiędzy
działaniami zawodowymi, wiedzą, intuicją, umiejętnościami i postawami.
Można je zdobyć we wszelkiego rodzaju kontekstach w sposób formalny,
pozaformalny i nieformalny, a ponadto powinny być dostosowane do wymagań
i charakteru środowiska pracy oraz wykonywanych zadań zawodowych. Proces
identyfikowania kompetencji związany jest często z działaniami zawodowymi
w środowisku pracy, właściwymi dla stosowanych technologii. Ważne jest, aby
kompetencje były identyfikowane na podstawie rzeczywistych procesów pracy,
a nie odnoszonych do warunków środowiska szkoleniowego.
Model diagnozowania kompetencji zawodowych opisany w projekcie,
oparty na analizie procesu pracy, umożliwia budowanie profili
kompetencyjnych potrzebnych w działalności danego przedsiębiorstwa, analizę
potrzeb szkoleniowych pracowników, a także ułatwia procesy rekrutacji i oceny
oraz wartościowania stanowisk pracy. Nowoczesne zarządzanie integruje
procesy produkcyjne, biznesowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Dlatego
nieodzowne jest stosowanie narzędzi informatycznych z uwagi na analizę
ogromnej liczby danych. Program komputerowy MapCom jest narzędziem
informatycznym spełniającym o0czekiwania w tym zakresie. Umożliwia
tworzenie zestawów procesów pracy, które są stabilne, łatwe do korygowania i
integrowania [5].
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W niniejszym modelu można łączyć tradycyjne egzaminowanie, składające
się z części teoretycznej i praktycznej z walidacją efektów uczenia się, czyli
uznaniem przez powołaną w tym celu formalną komisję osiągnięć
edukacyjnych i zawodowych uzyskanych na drodze doświadczenia
zawodowego w trybie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
Wspomniane wyżej cechy podejścia kompetencyjnego w kształceniu i
szkoleniu zawodowym powodują, że model analizy kompetencji jest ciekawą i
innowacyjną propozycją dla polskiego systemu, zwłaszcza pozaszkolnej
edukacji zawodowej.
Model Mapcom spełnia kryteria wysokiej jakości przygotowania do pracy
zawodowej przede wszystkim dzięki oparciu treści kształcenia na procesach
pracy występujących w danych technologiach. System taki sprzyja uczeniu się
przez całe życie i budowaniu kapitału intelektualnego każdego człowieka z
osobna, jak i całych organizacji i przedsiębiorstw. Akcentuje potrzebę
posiadania i rozwijania kompetencji ogólnych (zwanych metakompetencjami),
które stanowią podstawę wszelkiej działalności zawodowej. W wyniku procesu
diagnozowania kompetencji oferowane są krótkie cykle szkoleniowe adekwatne
do potrzeb wybranych stanowisk pracy. Szkolenia kończą się wydaniem
certyfikatu. Zbiór zgromadzonych certyfikatów tworzy profil kwalifikacyjny
danego pracownika. W analizowanym modelu nie jest ważne, na jakiej drodze
osoba ucząca się osiągnęła wymagany poziom umiejętności zawodowych,
ponieważ ocenianiu podlegają jedynie efekty uczenia się. Model zapewnia
łatwą identyfikację wyników obserwacji wykonywanych działań w procesie
pracy oraz umożliwia ocenę wiedzy i umiejętności pracowników jako zdolności
do efektywnego wykonywania działań na poszczególnych stanowiskach pracy.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi według modelu MapCom wpisuje
się w podejście oparte na efektach uczenia się, zgodnie z Europejskimi Ramami
Kwalifikacji (EQF), w których dąży się do uzyskania pełnej zgodności
pomiędzy wymaganiami rynku pracy, formalnym systemem edukacji,
a systemem pozaformalnych i nieformalnych szkoleń, zgodnie z potrzebami
przedsiębiorstw. Model MapCom umożliwia zdefiniowanie relacji pomiędzy
rezultatami procesu uczenia się a kompetencjami wymaganymi przez rynek
pracy. Przy jego pomocy jest możliwe odnalezienie wspólnych kompetencji
głównych, wchodzących w skład profili kompetencji jako rezultatów procesu
uczenia się. Profile kompetencji będące wynikiem analizy procesu pracy mogą
być bazą do dokonania walidacji, certyfikacji i wzajemnego uznawania
kompetencji na rynku pracy
Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym
Projekt Supporting system for nonformal and informal learning for lowskilled workers SkillSup - System wsparcia uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach <SkillSup> realizowany jest
w ramach programu Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci -
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Transfer Innowacji w latach 2011-2012, który ma na celu opracowanie i
wdrożenie e-pakietu edukacyjnego dla monterów suchej zabudowy wnętrz,
dostosowanego do wymagań środowiska informatycznego i form
szkoleniowych w trybie pozaformalnym i nieformalnym wraz z elastycznymi
mechanizmami walidacji i transferu efektów uczenia się. Strona internetowa
projektu: http://www.skillsup.eu/
Partnerstwo projektu składa się z: Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB
(Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) jako Lidera projektu,
który jest odpowiedzialny za badanie potrzeb szkoleniowych, transferowanie
systemu informatycznego i pakietu edukacyjnego do wszystkich partnerów,
zapewnienie jakości, a także za proceduralne rozwiązania walidacji i
certyfikacji; Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) odpowiedzialnego za
pilotażowe wdrożenie pakietu edukacyjnego z zakresu systemów płyt gipsowokartonowych w Polsce oraz za rozpowszechnianie informacji dotyczących
projektu na poziomie krajowym i międzynarodowym wśród firm i instytucji
systemu suchej zabudowy z sektora budowlanego. Ponadto będzie uczestniczyć
w organizacji lokalnych seminariów
z udziałem deweloperów i firm
budowlanych; Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Oddział
w Gdańsku (TNOiK) odpowiedzialnego za zapewnienie kursów szkoleniowych
dla osób dorosłych (głównie bezrobotnych) oraz dla firm, w tym elementów
szkolenia ICT w określonych dziedzinach. Projekt posiada dwóch partnerów
zagranicznych: Ente ACLI Istruzione e formazione Professional Friuli Venezia
Giulia (ENAIP FVG - Włochy) odpowiedzialnego za pilotażową aplikację
pakietu edukacyjnego z zakresu systemów suchej zabudowy wnętrz, a także za
przygotowanie lokalnego seminarium upowszechniającego oraz Uniwersytetu
Dunarea de Jos Din Galati (Rumunia) odpowiedzialnego za realizację głównego
pakietu roboczego, mającego na celu opracowanie i stosowanie systemu
wspomagającego szkolenie instalatorów w technologii systemów suchej
zabudowy wnętrz oraz digitalizację pakietu edukacyjnego „Wykonywanie
ścianek działowych z różnych materiałów” (w wersji off-line i on-line ).
Przygotowanie interaktywnego kursu dla doskonalenia kompetencji
pracowników wymaga wsparcia procesu dydaktycznego technologiami
informatycznymi, pozwalającymi dostosować formę przekazu treści do potrzeb
i oczekiwań uczących się. Wyzwaniom tym odpowiada realizowany projekt
transferu innowacji „System wsparcia uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego dla pracowników o niskich kwalifikacjach (SkillSup)
przewidujący zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu
podniesienia jakości szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej
współpracy partnerzy projektu adaptują sprawdzone pomysły i przeprowadzą
pilotażowe wdrożenie przekształconych pakietów edukacyjnych na wersje
elektroniczną (e-pakiety dla e-learningu) zgodnie z potrzebami szkoleniowymi.
Zostaną określone zasady i procedury walidowania kompetencji będących
wynikiem uczenia się pozaformalnego i nieformalnego wraz z możliwością
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transferu i uznawania efektów uczenia się, z wykorzystaniem koncepcji
punktów ECVET [12].
Przedsięwzięcie edukacyjne zorientowane jest na przetestowanie rozwiązań
w zakresie funkcjonowania e-pakietów dla wybranych kompetencji
zawodowych wśród pracowników montujących systemy suchej zabudowy
wnętrz i preferujących samokształcenie. Do rezultatów miękkich można
zaliczyć upowszechnienie innowacyjnych metod doskonalenia zawodowego
w środowisku pracowniczym i wśród placówek edukacyjnych branży
budowlanej. Grupę docelową stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, które
chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Osobom tym zostaną udostępnione
pakiety edukacyjne bogato ilustrowane w wersji zarówno papierowej, jak
i elektronicznej (e-pakiety) wykonanej w technologii e-learning, umożliwiające
samodzielne lub pod nadzorem instruktora poznawanie i kształtowanie nowych
umiejętności (rys.1). Po dokonaniu samooceny z wykorzystaniem testów
słuchacz będzie miał możliwość przejść procedurę walidacji zdobytych
kompetencji. Po spełnieniu kryteriów przyznany zostanie certyfikat
umiejętności wraz z wyrażoną w punktach ECVET wartością zależną od
poziomu umiejętności. Przyznane certyfikaty poddane zostaną ocenie przez
krajowych i zagranicznych partnerów pod względem szansy uzyskania
zatrudnienia [4].

Rys.1. e-pakiet dla szkolenia montera suchej zabudowy - przykładowy widok ekranu
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Pomysł wykorzystania pakietów edukacyjnych w kształceniu pracowników
został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), w wyniku
szczegółowych analiz na całym świecie pokazują doświadczenia MOP, że
proces kształcenia modułowego jest znany z wysokiej wydajności i
użyteczności, zwłaszcza w kształtowaniu umiejętności zawodowych. W sytuacji
rosnącej mobilności ludzi do pracy i nauki, gdzie ludzie coraz częściej
podnoszą swoje kwalifikacje poprzez różnego rodzaju szkolenia, kształcenie
ustawiczne stało się koniecznością stworzenia powiązań między systemami
kwalifikacji. W kształceniu zawodowym dorosłych, kształcenie modułowe z
wykorzystaniem pakietów edukacyjnych jest postrzegane jako środek
przeciwdziałania bezrobociu. Kursy oparte na modułach pozwalają w
stosunkowo krótkim czasie zdobyć wiedzę przez ludzi o niskich kwalifikacjach,
przekwalifikowania się pracowników lub dostosowania nabytych umiejętności
do poziomu wyznaczonego przez rozwój techniki, technologii produkcji i usług.
Efekty przewidziane w projekcie transferu innowacji odpowiadają polskim
strategicznym priorytetom programu „Uczenie się przez całe życie”, które
ogniskują się na:
− uznawaniu kwalifikacji polskich pracowników na europejskim rynku pracy,
− poprawie jakości oraz dostępności w zakresie edukacji zawodowej dla osób
niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach;
− wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw poprzez
tworzenie nowych programów (ofert) i treści szkoleniowych, oraz
doskonaleniu kompetencji w zakresie komunikowania się w językach
obcych na rynku pracy.
Badanie w zakresie potrzeb szkoleniowych odbędzie się z wykorzystaniem
oprogramowania stworzonego przez ITeE-PIB „System Monitoringu i
Ewaluacji Kompetencji Pracowników” http://diagnozowaniekompetencji.pl/.
Informatyczny system diagnozowania kompetencji współgra z ideą
Europejskich Ram Kwalifikacji w kształceniu ustawicznym, które tworzy nowy
sposób interpretowania kwalifikacji w całej Europie i stanowi punkt odniesienia
dla tworzenia struktur kwalifikacji w poszczególnych krajach. Opracowane
narzędzie informatyczne nawiązuje do Krajowych Standardów Kwalifikacji
Zawodowych oraz Krajowego Systemu Kwalifikacji. System został
zmodyfikowany w ramach projektu „Zaawansowane technologie przemysłowe i
ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju” w zadaniu „Kwalifikacje i
kompetencje w obszarze zaawansowanych technologii przemysłowych" w
Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 1 - Badania i
rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych
dla budowy gospodarki opartej na wiedzy). W szczególności system umożliwia
monitorowanie wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników
oraz określanie potrzeb szkoleniowych w zawodach wysokiej szansy
i zaawansowanych technologii, w tym w zawodach szkolnych podległych
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resortowi gospodarki. Oprogramowanie przewiduje strategię własnej oceny
umiejętności zawodowych.
Grupa docelowa projektu SkillSup obejmuje ludzi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, o niskich kwalifikacjach, którzy chcieliby zdobyć nowe
umiejętności w branży budowlanej - w nowej, szybko rozwijającej się
specjalności monter instalacji suchej zabudowy wnętrz. Zadania projektu
przewidują możliwość walidacji wymaganych kompetencji pracowników
i przygotowywania raportów określających potrzeby szkoleniowe, z orientacją
na przedstawienie pewnych szczególnych zadań zawodowych, umiejętności i
specyficznych cech psychofizycznych, które są obecnie trudne do osiągnięcia
dla osoby, która ma być oceniana na własną rękę. Pakiety edukacyjne wspierają
proces tworzenia intelektualnych i praktycznych umiejętności. Są one także
postrzegane jako podstawowe środki dydaktyczne w kształceniu modułowym.
Organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego oraz ocena osiągnięć
słuchacza, zgodnie z metodycznymi wskaźnikami określonymi w pakiecie
edukacyjnym, gwarantuje uzyskanie umiejętności niezbędnych do
prawidłowego wykonywania zadań zawodowych, typowych dla danego
zawodu.
Otwarte zasoby edukacyjne dla pracowników innowacyjnej gospodarki
Technologię modułowych szkoleń zawodowych Międzynarodowej
Organizacji Pracy (metodologia MES- Module of Employable Skills) przyjęto
również w inicjatywie podjętej przez ITeE-PIB w ramach programu
strategicznego
Innowacyjne
systemy
wspomagania
technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki. Zakres realizowanych w latach 20102014 prac badawczo-wdrożeniowych obejmuje między innymi zadania z
obszaru nowych technologii kapitału intelektualnego, w tym opracowanie
projektu systemu rozwoju zasobów ludzkich polskich przedsiębiorstw dla
zapewnienia ich trwałego i zrównoważonego rozwoju. W ramach jednego z
zadań: System Rozwoju Zasobów Ludzkich - Szkolenie i Doskonalenie
Pracowników Innowacyjnej Gospodarki została opracowana i zweryfikowana
(w badaniu sondażowym 40 polskich przedsiębiorstw) metodyka badania luk
kompetencyjnych wśród pracowników zaangażowanych w procesy transferu
innowacyjnych rozwiązań
Wyniki przeprowadzonych badań, uzupełnione opiniami ekspertów oraz
rezultatami badań typu desc research (literatura naukowa, krajowe i
międzynarodowe dokumenty strategiczne, raporty) pozwoliły na wytypowanie
najpilniejszych kierunków wsparcia kadr gospodarki. Największe luki
kompetencyjne zdiagnozowano w obszarze zarządzania innowacjami (źródła
ich pozyskiwania i finansowania); praw własności intelektualnej; w obszarze
modeli transferu technologii, marketingu innowacji technologicznych,
współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki [6, 7, 8].
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Na podstawie wyników badań, przy współpracy takich ośrodków jak
Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki
przygotowane zostały nowe programy doskonalenia kompetencji pracowników
przedsiębiorstw w wymienionych obszarach. Są to trzy kursy: Kreowanie
polityki proinnowacyjnej; Zarządzanie innowacjami; Budowanie strategii
marketingu innowacji. Razem, stanowią one komplementarne szkolenie w
obszarze transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, skierowane do
pracowników przedsiębiorstw - menadżerów innowacji.1 Jednocześnie mogą
być traktowane rozłącznie, jako niezależne szkolenia, stosownie do zakresu
wiedzy i umiejętności wyjściowych uczestnika.
Odpowiadając na potrzebę otwartości, dostępności i atrakcyjności zasobów
edukacyjnych, podjęto prace nad adaptacją opracowanych programów szkolenia
do formy e-learning. Wykorzystano w tym zakresie doświadczenia Instytutu z
realizacji wcześniejszych inicjatyw (projekt w ramach IW EQUAL
Przedsiębiorczość w sieci-Internet szansą na wzrost konkurencyjności, czy też
doświadczenia Programu Wieloletniego PW-004), w tym metodologię
przełożenia treści kształcenia z formy tradycyjnej go formy e-learning [11].
Celem tego etapu prac jest przygotowanie oferty przeznaczonej do
samokształcenia pracowników przedsiębiorstw. Próbując sprostać zadaniu
motywowania uczestników do podjęcia i kontynuacji samokształcenia,
opracowany został zestaw multimedialnych i interaktywnych środków
dydaktycznych potrzebnych do opisania treści kursu (rys.2).
Aktualnie trwają testy opracowanych materiałów e-lerningowych, a ich
wersja ostateczna udostępniona zostanie zainteresowanym pracownikom
innowacyjnej gospodarki na wortalu Internetowy Doradca Przedsiębiorcy
(przewidywany termin – grudzień 2011).
Oferując szkolenia w formie e-learning dajemy potencjalnym uczestnikom
swobodę wyboru czasu, miejsca oraz tempa uczenia się. Jest to szczególnie
istotne dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, do której kierowana jest oferta
szkoleń w ramach programu strategicznego. Mamy nadzieję, że działania
podejmowane przez zespół w ramach programu strategicznego, posiadające
niewątpliwie charakter pilotażowy, zyskają szersze uznanie wśród
przedsiębiorców i w dłuższej perspektywie czasowej przyczynią się do
zwiększenia efektywności transferu innowacyjnych rozwiązań do polskiej
gospodarki.

1

W ramach projektu zdefiniowano profil zawodowy osoby zajmującej stanowisko
menadżera innowacji (zgodnie z wymaganiami metodologii MES przygotowano opis
pracy i wymagania kwalifikacyjne dla wskazanego zakresu pracy).
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Rys.2. Szkolenie Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań - przykładowy
widok ekranu

Podsumowanie
Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego należy spodziewać się
gwałtownego wzrostu zainteresowania formami szkolenia wykorzystującymi
Internet. Multimedialne pakiety edukacyjne dla doskonalenia kompetencji
pracowników są rozwiązaniem ułatwiającym samodzielne przyswajanie wiedzy
i kształtowanie umiejętności, jak również wspierają pracę specjalistów
telenauczania. W przypadku stosowania nowoczesnych technologii
w szkoleniach szczególną rolę spełnia możliwość dokonywania rzetelnej,
sprawiedliwej oceny (walidacji kompetencji) zdobytej wiedzy zarówno
końcowej oceny efektów szkolenia, jak i bieżącej oceny postępów w rozwoju
kompetencji
zawodowych.
Poziom
zainteresowania
rozwiązaniami
wykorzystującymi technologie informatyczne wskazuje na konieczność
rozwijania tej formy transferu wiedzy i kształtowania umiejętności w edukacji
ustawicznej. Opisane interaktywne formy telenauczania umożliwiają kreowanie
właściwego wykorzystania rozwiązań informatycznych wśród jednostek
szkoleniowych oraz wdrażanie i testowanie nowych innowacyjnych technologii
i metodyk telenauczania, promowanie doświadczeń i przykładów „dobrych
praktyk”.
Problemy tworzenia racjonalnych warunków wspierania pozaformalnego i
nieformalnego uczenia się dla nisko wykwalifikowanych pracowników w
krajach Unii Europejskiej są jednym z najważniejszych priorytetów
nowoczesnych tendencji edukacyjnych ukierunkowanych na różne formy
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uzyskiwania kwalifikacji. Obecne polskie i zagraniczne badania teoretycznych
projektów poświęconych pozaformalnemu kształceniu pracowników o niskich
kwalifikacjach i osób o różnym rodzaju niepełnosprawności podkreślają, że jest
to coraz większy problem, który wymaga profesjonalnych rozwiązań.
W wyniku realizacji projektów zostało opracowane i wdrożone innowacyjne
narzędzie informatyczne opisujące procesy pracy oraz materiały szkoleniowe
(e-pakiety), które umożliwiają diagnozowanie kompetencji w procesie pracy
oraz tworzenie zindywidualizowanych ofert doskonalenia kompetencji
pracowniczych dla wybranych profili zawodowych. Informatyczny system
diagnozowania kompetencji współgra z ideą Europejskich Ram Kwalifikacji w
uczeniu ustawicznym, które tworzy nowy sposób interpretowania kwalifikacji
w całej Europie i stanowi punkt odniesienia dla tworzenia struktur kwalifikacji
w poszczególnych krajach. Z jednej strony, system diagnozowania kompetencji
stanowi bazę wiedzy na temat zadań zawodowych, umiejętności i cech
psychofizycznych wymaganych w rzeczywistym środowisku pracy, jednak z
drugiej strony daje możliwość interakcji z rzeczywistymi kwalifikacjami i
kompetencjami, w celu tworzenia planów rozwoju i programów szkolenia
zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Osiągnięte rezultaty
znajdują praktyczne zastosowanie w diagnozowaniu efektów uczenia się w
trybie pozaformalnym i nieformalnym na różnych poziomach kompetencji oraz
w ocenianiu i ewaluacji procesów doskonalenia zawodowego.
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Streszczenie
W opracowaniu przedstawione zostały metody diagnozowania kompetencji
pracowniczych z wykorzystaniem narzędzia informatycznego MapCom oraz
wymagania metodyczne i technologiczne dla projektowania i wdrażania
interaktywnych materiałów do telenauczania (e-pakietów) z wykorzystaniem
platformy informatycznej.
Abstract
There were presented the methods of workers competence diagnosis with the
use of MapCom IT tool and methodological and technological requirements for
design and implementation the materials for e-learning (e-packet) with the use
of IT platform.
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