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System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich
kwalifikacjach

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 nauczania-uczenia się?
Doświadczenia ITeE-PIB w obszarze diagnozowania i doskonalenia kompetencji
zawodowych wynikają z realizacji wielu prac naukowo-badawczych i projektów
międzynarodowych, a wśród nich projekt Supporting system for nonformal and informal
learning for low-skilled workers SkillSup - System wsparcia uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach <SkillSup>. Projekt Nr 2010-1-PL1LEO05-11472 realizowany jest w ramach programu Lifelong Learning Programme Leonardo
da Vinci Transfer Innowacji w latach 2011-2012, którego celem jest 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.
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
gipsowo-kartonowych w Polsce oraz za rozpowszechnianie informacji dotyczących projektu
na poziomie krajowym i międzynarodowym wśród firm i instytucji systemu suchej zabudowy
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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 monterów suchej zabudowy wnętrz oraz
digitalizację pakietów edukacyjnych w wersji off-line i on-line.

Przesłanki powstania projektu
Jednym z najważniejszych instrumentów Unii Europejskiej służących realizacji idei
„Uczenia się przez całe życie” są Europejskie Ramy kwalifikacji uznane za cel strategiczny
współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia do roku 2020.1 W Polsce podjęto
decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Krajowych Ram Kwalifikacji jako narzędzia do
porównywania kwalifikacji na poziomie europejskim, uwzględniającego równoważność
kształcenia formalnego z uczeniem się w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
Tworzenie krajowych ram kwalifikacji ma istotne znaczenie dla walidacji efektów uczenia się
niezależnie od kontekstów ich powstawania i przyczynia się do ułatwienia wprowadzenia
krajowych standardów dla efektów uczenia się, wzajemnego powiązania kwalifikacji,
promowania dostępu do uczenia się, jakości kształcenia i szkolenia.
W Polsce edukacja szkolna jest zbyt schematyczna i nastawiona na przeciętność.
Potwierdzają to wyniki międzynarodowych badań kompetencji młodzieży (badanie PISA
2006 i 2009), wyniki egzaminów zewnętrznych oraz badań wczesnego nauczania języków
obcych. Potrzeba rozwoju kultury uczenia się widoczna jest zwłaszcza na etapie edukacji
dorosłych, które kojarzone jest nadal z kształceniem ustawicznym w formach szkolnych. Brak
jest również promocji, oceny i doceniania efektów uczenia się w środowisku pracy. Właściwe
zatem jest wprowadzenie form organizacyjnych uczenia się, sprzyjających kreatywności i
innowacyjności, umożliwiających indywidualizację pracy i otwarcie na edukację
pozaformalną i nieformalną, w tym uczenie się na odległość w formie on-line i
samokształcenie.
Prace nad walidacją uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz krajowymi
ramami kwalifikacji doprowadzić powinny w rezultacie do jasno sprecyzowanych, spójnych i
opartych na efektach uczenia się standardów dla kwalifikacji. Wydanie certyfikatu na
podstawie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnego kształcenia powinno
być uzależnione od walidacji kompetencji względem uzgodnionego standardu. Oprócz
standardów zawodowych i edukacyjnych, które dotyczą przede wszystkim treści (wiedzy,
umiejętności) uczenia się istnieją standardy, które odnoszą się do procesu walidacji
kompetencji i certyfikacji kwalifikacji. Te właśnie standardy mają istotne znaczenie dla
upowszechniania kwalifikacji zdobywanych poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne.
Powszechnie uznaje się, że miejsce pracy jest istotnym środowiskiem uczenia się.
Możliwe jest zatem wspieranie rozwoju kariery poprzez opracowanie i funkcjonowanie
procesów walidacji kompetencji włączonej do istniejących systemów oceny pracowników.
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Konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Dz. Urz. UE C 119 z 28.05.2009)
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Dostosowanie procesów walidacji w przedsiębiorstwie do krajowych systemów może być
korzystne dla pracowników, którzy chcą wykorzystać potwierdzone doświadczenie
zawodowe w celu certyfikacji. Zaangażowanie pracodawców w procesy walidacji na
poziomie krajowym ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia systemu walidacji uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego.
Kształcenie ustawiczne i pozaformalne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego
preferują uczenie się poprzez praktyczne doświadczenia. Pomysł ten jest wspierany przez
innowacyjne rozwiązania, tj. moduły szkoleniowe i materiały dydaktyczne, które wspierają
pracowników w czasie wykonywania zadań zawodowych w zdobywaniu i wykorzystaniu
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty, zatrudnienia i
uczestniczenia na europejskim rynku pracy. Projekt ten dąży do udoskonalania jakości i
innowacyjności kształcenia zawodowego i systemu szkoleń poprzez zwiększanie
efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego, a także mobilności osób pracujących.
Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności kształcenia i szkolenia jest
zapewnienie dostępu uczącym się do materiałów dydaktycznych. Dlatego powstała idea
stworzenia e-pakietów, które będą rozwiązaniami wykorzystywanymi do poprawy
kompetencji pracowników. Przyczynią się one do tego, że samokształcenie i doskonalenie
umiejętności będzie łatwiejsze w miejscu pracy, co umożliwi również samodzielne uczenie
się pracowników w dogodnym momencie. W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach,
wartość firmy jest bezpośrednio związana i zależna od wiedzy i kapitału intelektualnego.
Interaktywne kursy poprawy kompetencji w szczególności sektora budowlanego, mogłyby
być zamieszczone na nośniku elektronicznym (wersja off-line) lub platformie informatycznej
(wersja on-line). Projekt ten ma na celu poprawę jakości i wzrost współpracy pomiędzy
instytucjami lub organizacjami oferującymi możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami,
partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie. Ułatwia rozwój
innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, a także ich
transferu oraz poprawę przejrzystości i uznawania kwalifikacji i kompetencji, w tym nabytych
także w drodze uczenia się w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Projekt
świetnie wpisuje się w Europejskie priorytety Leonardo da Vinci: rozwój umiejętności
zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy „New Skills for New Jobs” – „Nowe
umiejętności w nowych miejscach pracy”.
Wprowadzenie modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych w
edukacji pozaformalnej i nieformalnej będzie dawało okazję do zorganizowania kształcenia
lub samokształcenia i samo-nabycia umiejętności, które przyczynią się do dostępności
kształcenia zawodowego i wzrostu jakości kompetencji nisko wykwalifikowanych
pracowników. Uznane kompetencje po wypełnieniu cyklu szkoleń mogą być wprowadzane
poprzez procedurę walidacji i stosowane jako wspólny poziom odniesienia dla kwalifikacji
monterów systemów płyt gipsowo-kartonowych.
Identyfikacja luki kompetencyjnej będzie przeprowadzona poprzez wykorzystanie
programu komputerowego dla monitorowania i ewaluacji kompetencji, które jasno pokażą
potrzeby szkoleniowe. Elastyczna formuła stosowania środków dydaktycznych (w dogodnym
czasie i miejscu) dla szkolenia potencjalnego montera suchej zabudowy wnętrz, będzie
traktowana jako wsparcie jego zawodowego rozwoju. Innowacyjne środki dydaktyczne
zawarte w działaniach szkoleniowych podniosą jakość procesu nabywania kompetencji
zawodowych przez pracowników małych przedsiębiorstw i naukowego zatwierdzania
wyników nauczania monterów systemów suchej zabudowy wnętrz, a także poprawy
przejrzystości kwalifikacji na europejskim rynku pracy, dzięki współpracy z europejskimi
partnerami.
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Cele tego projektu koncentrują się na transferze innowacji w następujących obszarach:
a) badania potrzeb szkoleniowych – gdzie zostanie wykorzystany informatyczny system
monitorowania i oceny kompetencji pracowników;
b) materiałów szkoleniowych w postaci pakietów edukacyjnych dla modułu
szkoleniowego „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” oraz ich
dostosowanie do potrzeb środowiska informatycznego,
c) proceduralnych rozwiązań walidacji i certyfikacji kompetencji przy pomocy
elastycznych mechanizmów weryfikacji i transferu wyników nauczania z
wykorzystaniem zasady ECVET.
Rezultaty projektu będą obejmować e-pakiety edukacyjne dostosowane do potrzeb
środowiska informatycznego i do różnych form szkoleniowych, szczególnie do
pozaformalnych i nieformalnych sposobów uczenia się. Co więcej, jego funkcjonowanie
będzie testowane poprzez wybrane działania (kompetencje zawodowe) wśród pracowników,
którzy wykonują montaż wyrobów gipsowych oraz wśród pracowników preferujących
samokształcenie. Nabyte umiejętności zostaną zweryfikowane, a świadectwa zostaną wydane
w oparciu o rezultaty związane z doświadczeniami systemu ECVET. Niematerialnymi
rezultatami będą: upowszechnianie innowacyjnych metod doskonalenia zawodowego wśród
pracowników – monterów suchej zabudowy wnętrz. Przewiduje się, że osiągnięte wyniki
będą wielkim wsparciem dla rozwoju pracowników i przyczynią się do zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstw polskich i europejskich.

Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym
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
transferu i uznawania efektów uczenia się, z wykorzystaniem koncepcji punktów ECVET.
Pomysł wykorzystania pakietów edukacyjnych w kształceniu pracowników został
przyjęty przez Międzynarodową Organizację Pracy, a wyniki analiz wskazują, że proces
kształcenia modułowego jest znany z wysokiej wydajności i użyteczności, zwłaszcza w
kształtowaniu umiejętności zawodowych. W sytuacji rosnącej mobilności zawodowej i
edukacyjnej pracowników, a szczególnie w zakresie podnoszenia kwalifikacji poprzez
różnego rodzaju szkolenia, kształcenie ustawiczne stało się koniecznością stworzenia
powiązań między systemami kwalifikacji. W kształceniu zawodowym dorosłych,
wykorzystanie programów modułowych i pakietów edukacyjnych jest postrzegane jako
środek przeciwdziałania bezrobociu. Kursy oparte na modułach pozwalają w stosunkowo
krótkim czasie zdobyć wiedzę przez ludzi o niskich kwalifikacjach, przekwalifikować się lub
dostosować nabyte umiejętności do poziomu wyznaczonego przez rozwój techniki,
technologii produkcji i usług.
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
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słuchacza, zgodnie z metodycznymi wskaźnikami w szczególności określonych w pakiecie
edukacyjnym, gwarantuje uzyskanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego
wykonywania zadań zawodowych, typowych dla danego zawodu.
Grupę docelową stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, które chcą zdobyć nowe
kwalifikacje zawodowe. Osobom tym zostaną udostępnione pakiety edukacyjne bogato
ilustrowane w wersji zarówno drukowanej, jak i elektronicznej (e-pakiety) wykonane
w technologii e-learning, umożliwiające samodzielne lub pod nadzorem instruktora
poznawanie i kształtowanie nowych umiejętności. 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.
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 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 monitorowania i oceny kompetencji
pracowników”. Informatyczny system diagnozowania kompetencji współgra z ideą
Europejskich Ram Kwalifikacji w kształceniu ustawicznym, które tworzą nowy sposób
interpretowania kwalifikacji w całej Europie i stanowią punkt odniesienia dla tworzenia
struktur kwalifikacji w poszczególnych krajach. Oprogramowanie to jest oparte na Krajowych
Standardach Kwalifikacji Zawodowych i stosuje strategię własnej oceny umiejętności
zawodowych. Grupa docelowa obejmuje ludzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
o niskich kwalifikacjach, którzy chcieliby zdobyć nowe umiejętności w branży budowlanej w nowej, szybko rozwijającej się specjalności technologia systemów suchej zabudowy
wnętrz.

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 zdobytej wiedzy i umiejętności (walidacji kompetencji).
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 ośrodków 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
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Europejskiej są jednym z najważniejszych priorytetów nowoczesnych tendencji edukacyjnych
ukierunkowanych na różne formy uzyskiwania kwalifikacji. Obecne polskie i zagraniczne
badania teoretycznych projektów poświęconych uczeniu się w systemie edukacji
pozaformalnej pracowników o niskich kwalifikacjach i osób o różnym rodzaju
niepełnosprawności podkreślają, że jest to coraz większy problem, który wymaga
profesjonalnych rozwiązań.
Opracowane i wdrożone dotychczas innowacyjne rozwiązania opisujące procesy pracy
i potrzeby szkoleniowe umożliwiają diagnozowanie kompetencji w procesie pracy oraz
tworzenie zindywidualizowanych ofert doskonalenia kompetencji pracowniczych dla
wybranych profili zawodowych. Z jednej strony, system diagnozowania kompetencji stanowi
bazę wiedzy na temat zadań zawodowych i umiejętności 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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